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م٢٠١١= هـ ١٤٣٢

مقدمة
بسم اهللا الرحمن الرحیم

، وأشهد أن ، المدبر لألمور بمشيئته وحكمته وحمدهالحمد هللا المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده    

ن محمدا عبـده   ، وأشهد أ  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله ورفده            

، وعلى آله وأصحابه ، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، خير داع إلى هداه ورشدهورسوله

. وأتباعه وجنده

؛. . وبعد 
فإن الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم هم أعلى الناس وأسماهم في هذه األمة بعد رسـول اهللا            

فقد قال اهللا تعالى    ،وعلو منزلتهم   ، مكانتهم   ولقد أكد القرآن الكريم على    ، صلى اهللا عليه وسلم     

اتَّبعـوهم والَّـذين والَْأنْـصارِ الْمهاجِرِينمنالَْأولُونوالسابِقُون" : في حقهم في كتابه الكريم     

ذَِلكَأبدافيهاخَاِلدينالَْأنْهارهاتَحتَتَجرِيجنَّاتلَهموَأعدعنْهورضواعنْهماللَّهرضيبِِإحسانٍ

زالْفَويمظ١٠٠(الْع( 

ينْكُـثُ فَِإنَّمـا نَكَثَفَمنَأيديهِمفَوقَاللَّهيداللَّهيبايعونِإنَّمايبايعونَكالَّذينِإن: " أيضاًوقال

)١٠(عظيماَأجرافَسيْؤتيهاللَّهعلَيهعاهدبِماوفَىَأومننَفْسهعلَى 

يبتَغُونسجداركَّعاتَراهمبينَهمرحماءالْكُفَّارِعلَىَأشداءمعهوالَّذيناللَّهرسوُلمحمد" وقال

فيومثَلُهمالتَّوراةفيمثَلُهمذَِلكالسجودَأثَرِمنوجوههِمفيسيماهمانًاورِضواللَّهمنفَضلًا

الْكُفَّـار بِهِمِليغيظَالزراعيعجِبسوقهعلَىفَاستَوىفَاستَغْلَظَفَآزرهشَطَْأهَأخْرجكَزرعٍالِْإنْجِيِل

دعالولَّهيننُواالَّذلُواآممعواتاِلحالصمنْهةًمرغْفامرَأجاويمظ٢٩(ع( 

صلىالنَّبِيعنِ،اِهللاعبدعنروي  ، على تلك المنزلة العالية     المطهرةالنبوية  السنةكما أكدت 

يلُونَهمالَّذينثُم،يلُونَهمالَّذينثُم،يلُونَهمالَّذينثُم،قَرنيالنَّاسِخَير: " قال  وسلمعليهاهللا

،يثُمْأتيدعبذَِلكمبِقُ ،قَوتَـس ماتُهادشَـه مـانَهمَأي، مـانُهمَأيو هِماتادشَـه.
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لَـو : قُلْنَاثُموسلمعليهاهللاصلىاهللارسوِلمعالْمغْرِبصلَّينَا:قال،َأبِيهعن،بردةََأبِيعنو

ـ ؟ههنَـا مـازِلْتُم : فَقال. علَينَافَخَرج. فَجلَسنَا: قال. َ الْعشَاءمعهنُصلِّيحتَّىجلَسنَا : اقُلْنَ

َأوَأحسنْتُم: قال. الْعشَاءمعكنُصلِّيحتَّىنَجلس: قُلْنَاثُم. الْمغْرِبمعكصلَّينَا. اهللايارسوَل

تُمبقال. َأص :فَعفَرهْأسِإلَىراءمالس .كَاناويراكَثممفَعريهْأسِإلَىراءمفَقال. الس :ومالنج

َأتَـى ذَهبـتُ فَِإذَا،َألصحابِيَأمنَةٌوأنَا،ماتُوعدالسماءَأتَىالنُّجومذَهبتفَِإذَا،ِللسماءأمنَةٌ

.وعـدون مايُأمتيأتَىَأصحابِيذَهبفَِإذَا،ُألمتيَأمنَةٌوَأصحابِي،مايوعدونَأصحابِي

 

َأحدكُمَأنفَلَو،َأصحابِىتَسبواالَ:وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِىقَاَلقَاَل، الْخُدرِىسعيدَأبِىعنو

.نَـصيفَه والََأحـدهم مـد بلَـغَ ماذَهباُأحدمثَْلَأنْفَقَ

 

قَاَل،الْمزنيمغَفٍَّلبنِاِهللاعبدعن،اِهللاعبدبنِالرحمانِعبدَأو،زِيادبنِالرحمانِعبدعنو

الَ،َأصـحابِي فياللَّه،اللَّه،َأصحابِيفيلَّهال،اللَّه:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: 

مذُوهاتَتَّخضيغَردعب،نفَممهبيَأحبفَبِحمهبَأح،نمومهغَضيَأبغْضفَبِبمهغَضَأب،نمومآذَاه

يفَقَدآذَان،نميوآذَانآذَىفَقَداللَّه،زلَّعجو،نمآذَىواللَّه، ـكوشفَيَأن ْأخُـذَهي.

 
 

فهؤالء الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم هم أفضل خلق اهللا تعالى بعد األنبياء، وأن قلـوبهم                

سلم وقلوب األنبياء، فهم أبر هذه األمة  قلوباً أنقى وأتقى قلوباً، بعد قلب النبي صلى اهللا عليه و         

وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، وأتقاهم هللا تعالى، وأكثرهم خشية هللا تعالى، وأفضل منا عند اهللا عز    

.وجل

صـلى اهللا  إن اهللا نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد  : "رضي اهللا عنه  قال عبداهللا بن مسعود     

فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب            خير قلوب العباد   عليه وسلم 

. محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فجعلهم اهللا وزراء نبيه يقاتلون على دينـه              

 
 

،علماًوأعمقها،قلوباًاألمةههذخيراهللارسولأصحابكان:  وقال ابن عمر رضي اهللا عنه      

.دينهونقلنبيهلصحبةعزاهللاختارهمقوم،تكلفاًوأقلها
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.إذا رأيت رجالً يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على اإلسالم          : قال اإلمام أحمد رحمه اهللا      

 

:ائض القرنيقال الشيخ ع
ــدرهم  ــاعرف قـ ــوام فـ هـــم صـــفوة األقـ

ــم    ــداء وإنهـ ــهموا الفـ ــي لعرضـ عرضـ

ــدرهم   ــرف قــ ــاهم وشــ ــاهللا زكــ فــ

شــهدوا نــزول الــوحي بــل كــانوا لــه     

ــوالهم   ــصوا أمـ ــوس وأرخـ ــذلوا النفـ بـ

   ــد ــق فاهتـ ــا موفـ ــداهم يـ ــى هـ وعلـ

   ــرد ــام أبـ ــن غمـ ــر مـ ــى وأطهـ أزكـ

  ــد ــى مقعــ ــدين أعلــ ــم بالــ وأحلهــ

ــم الح ــد نعـ ــيض الملحـ ــن البغـ ــاة مـ مـ

 ــردد ــالم دون تــ ــصرة اإلســ ــي نــ فــ

 

، فصار بمدحهم الركبان ، وهؤالء الصحابة الكرام كانوا مصدرإلهام وإعجاب لكثير من الشعراء  

:قال الشاعر ، وتعطرت بذكرهم األلسن واآلذان 
ــوا     ــابوا وإن دع ــالوا أص ــوم إن ق ــم الق ه

ــم ــاعلون كفعلهـــ وال يـــــستطيع الفـــ

ــا ــوا أجـ ــابوا وأجزلـ ــوا أطـ بوا وإن أعطـ

ــوا   ــازالت وأجملـ ــي النـ ــاولوا فـ وإن حـ

".أشعار في مدح الصحابة األخیار: " وهذه الصفحات 

جمعت فيها بعض ما قيل من شـعر        ، وشعاع من نور  ، وقطرة من بحر    ، من فيض    غيضهي  

. من ديوان الشعر العربي قديمه وحديثه ، في مدح الصحابة الكرام 

وأن يحشرنا مـن النبيـين والـصديقين       ، أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم         واهللا  

.اللهم وتقبل يا رب العالمين ، حابة الكرام الطيبين والص

ــه  ــب وآلـ ــادي الحبيـ ــى الهـ ــلوا علـ صـ

ــى   ــسالم علـ ــم الـ ــومثـ ــيعهمالنجـ جمـ

والتـــــابعين ذوي النجابـــــة والتقـــــى

ـ  أو أضـــاء نهـــار ليـــُلنمـــا جــ

  ــار ــحبه األخيــ ــي وصــ ــب النبــ حــ

ــن  ــدىومــ ــار اقتــ ــديهم يختــ ولهــ

راجي عفو ربھ
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بدر عبد الحمید ھمیسھ/ دكتور 
com.yahoo@hamesabadr

م٢٠١١أغسطس ١= ھـ ١٤٣٢غرة رمضان : في 

علي بن أبي طالب–لھ علیھم صلى اإل
دــــمص رقــــاد قَــــديم ــــيح اَللَــــه

ــزِلَهم   ــار منـ ــرفَ الكُفّـ ــذي عـ ــو الَّـ هـ

فَـــِإن تَكُـــن دولَـــةً كاَنَـــت لَنـــا عظَـــةٌ 

 ــه ــن وااله ِإن لَــ ــه مــ ــصرِ اللَــ وينــ

  ــالَكُم ــرٍ ال َأبــ ــتُم بِفَخــ ــِإن نَطَقــ فَــ

ــةَ غَادرنــــ  ــِإن طَلحــ ــدالًفَــ اه منجــ

ــنَّتُنا  ــه َأســ ــان َأردتــ ــرء عثمــ والمــ

ــرِهم   ــين َأظهـ ــواء بـ ــسعة وِلـ ــي تـ فـ

ــا  ــرٍ وَأكَرمهـ ــن فَهـ ــذَواِئب مـ ــانوا الـ كـ

وَأحمـــد الخَيـــرِ قَـــد َأردى علـــى عجـــٍل

ــــهتَركَب بعانالــــضو الطَيــــر فَظَلَّــــت

  ــان ــا ك ــى م ــتُم عل ــن قَتَل مــبٍ و جــن ع م

ــةٌ   ــردوسِ طَيبـ ــن الفـ ــان مـ ــم جِنـ لَهـ

ــروا   ــا ذُكـ ــيهِم كُلَّمـ ــه علَـ ــلّى اِإللَـ صـ

قَـــوم وفَـــوا عهـــد الرســـوِل واحتَـــسبوا

ــرداً   ــه حـ ــاً دونَـ ــان لَيثـ ــصعب كـ ومـ

   ــد ــه َأحـ ــي ملكـ ــشركه فـ ــيس يـ فَلَـ

ــدو    ــا وعـ ــيجزيهِم بِمـ ــون سـ اوالمؤمنـ

    ــد ــر رشَ ــا غَي ــرى فيه ــسى َأن ي ــل ع فَه

ــدوا ــارِ ِإن عتَــ ــُل بِالكُفّــ نَــــصراً يمثِّــ

  ــد ــا اللَحـ ــن ِإخواننـ ــضمن مـ ــيمن تَـ فـ

   ــــدينَنــــا تَقب فاِئحِ نــــارِللــــصو

 دــد ــرت قَــ ــه ِإذ ُأخبِــ ــب زوجتــ فَجيــ

ــوت ِإذ وردوا    ــاضِ الم ــن حي ــوا ع ــم ينكُل لَ

ُألنـــوفُ وحيـــثُ الفَـــرع والعـــددحيـــثُ ا

  ــد ــو مجتَهِـ ــاً وهـ ــاجِ َأبِيـ ــتَ العجـ تَحـ

   ــد ــه ومقتَعــ ــة منــ ــُل قطعــ فَحامــ

ــعدوا     ــد س ــراً وقَ ــادفوا خَي ــد ص ــا فَقَ منّ

 دــر ــر وال صــ ــا حــ ــريهِم بِهــ ال يعتَــ

ــهِدوا   ــه شَـ ــدق قَبلَـ ــشهد صـ ــرب مـ فَـ

ــ  ــرانين مـ ــم العـ ــدشَـ ــزةَ اَألسـ نهم حمـ

    دـــسج ثَعلَـــب نـــهـــَل ممــى تَز حتّـ

حسان بن ثابت–وإخوتھْمفھٍرمْنالذوائَبإّن
فهــــرٍ وإخــــوتهم مــــن الــــذوائب إن

     تُهــتْ ســرِير ــن كانَ ــلُّ م ــا كُ ــى به ضري

إذا حــــاربوا ضــــروا عــــدوهم قــــوم

ــة   ــر محدثـ ــنهم غيـ ــك مـ ــجيةٌ  تلـ سـ

ال ي  ــم ــتْ أكفُّهـ ــا أوهـ ــاس مـ ــع النّـ رقـ

إن كـــان فـــي النـــاس ســـباقون بعـــدهم

وال يـــضنُّون عــــن مـــولًى بِفَــــضلهِمِ  

    بينـــوا ســـنةً  للنـــاسِ تتبـــع قـــد

تقـــوى اإللـــه وبـــاألمرِ الـــذي شـــرعوا 

ـ  ع فــي أشــياعهِم نَفعــوا  أو حــاولُوا النّفْـ

   عــد ــرها البِـ ــاعلَم، شـ ــقَ، فـ إن الخالِئـ

عنـــد الـــدفاعِ، وال يوهـــون مـــا رقعـــوا

   ــع ــبقهم تبـ ــى سـ ــبق ألدنـ ــلُّ سـ فكـ

 ــع ــعٍ طَبــ ــي مطْمــ ــصيبهم فــ وال يــ
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  وإن حاولــــتَ جهلهــــم ،ال يجهلــــون

  مــتُه ــوحيِ عفّـ ــي الـ ــرتْ فـ ــةٌ  ذُكـ أعفّـ

     نــالوا كرامتــه لهــم كــم مــن صــديق

 ــاعتهم ــي الهـــدى والبـــر طـ أعطـــوا نبـ

    جهــدهم إن قــاَل ســيروا أجــدوا الــسير

 ــم ــتقاد لهـ ــى اسـ ــيرهم حتـ ــا زاَل سـ مـ

ــضبوا     ــواً، إذا غَ ــى عفْ ــا أت ــنهم م ــذْ م خُ

 ــداوتهم ــاترك عـ ــربهم، فـ ــي حـ ــإن فـ فـ

نـــسمو إذا الحـــرب نالتنـــا مخالبهـــا   

ال فَخْـــر إن هـــم أصـــابوا مـــن عـــدوهمِ

وتُ مكتنـــعكـــأنهم فـــي الـــوغى ، والمـــ

  ــم ــدب لهــ ــومٍ ال نَــ ــصبنَا ِلقَــ إذَا نَــ

بقــــومٍ رســــوُل اِهللا شــــيعتهم أكــــرم

  هــؤازِر ــوم يـ ــدحي قـ ــم مـ ــدى لهـ أهـ

ــمِ   ــاء كلّهِــ ــضُل اْألحيــ ــإنّهم أفــ فــ

متـــسع عـــن ذاك فـــي فـــضِل أحالمهـــم

ـــــعالطّم ديهمـــــروال ي ،عـــــونطْمال ي

ــد ــن عـ ــدعوا ومـ ــد جـ ــيهم جاهـ و علـ

ــوا     عــا نَز ــصرهم عنْــه وم ــا ونَــى نَ فم

أو قــاَل عوجــوا علَينَــا ســاعةً ، ربعــوا    

    ــع البِي ــه ــت ل ــن كان ليبِ، ومــص ــُل ال أه

ــوا  ــذي منَعـ ــر الـ ــك األمـ ــن همـ وال يكُـ

لَعوالـــس ابالـــص ليـــهع خَـــاضاً يشَـــر

ــن أ  ــانفُ مـ ــشعوا إذا الزعـ ــا خـ ظفارهـ

  عــــزوال ج وا فــــال خُـــورـــيبُأص إنو

  ــدع ــاغها فـ ــي أرسـ ــشةَ  فـ ــد ببيـ أسـ

  ــذرع ــشيةِ  الـ ــى الوحـ ــدب إلـ ــا يـ كمـ

  عــشِّي ــواء والـــ ــت األهـــ إذا تفرقَـــ

   ــنَع ــك صـ ــسان حاِئـ ــب ِلـ ــا يحـ فيمـ

إن جــد بالنّــاسِ جِــد القــول أو شــمعوا    

حسان بن ثابت–اذكر أخالك أبا بكر 
ــة   ــي ثقـ ــن أخـ ــجواً مـ ــذكرتَ شـ إذا تـ

مــــشهده المحمــــود الثــــاني التــــالي

   ــد ــف، وق ــارِ المني ــي الغ ــينِ ف ــاني اثن والث

ــوا  ــد علمـ ــوِل اِهللا قـ ــب رسـ ــان حـ وكـ

ــا،  ــا وأرأفُهــ ــةِ  أبقاهــ ــر البرِيــ خَيــ

ــاً،   ــه متَّبعـ ــرِ اللَّـ ــداً، ألمـ ــاش حميـ عـ

ــاك أ ــر أخـ ــال اذكـ ــا فعـ ــرٍ بمـ ــا بكـ بـ

وأوَل النـــاسِ طــــراً صـــدقَ الرســــال  

ــبال   ــعد الجـ ــه إذْ صـ ــدو بـ ــافَ العـ طـ

ــم يعـــدْل بـــه رجـــال  مـــن البرِيـــةِ  لـ

ــال    ــا حمـ ــا بمـ ــي، وأوفاهـ ــد النبـ بعـ

بهـــديِ صـــاحبِه الماضـــي، ومـــا انْـــتَقال

حسان بن ثابت –في رثاء حمزة بن عبد المطلب 
كَـــت عكاهـــابـــقَّ لَهـــا بحينـــي و

علـــى َأســـد اِإللَـــه غَـــداةَ قـــالوا

ــاً   ــه جميعـ ــسلمون بِـ ــيب المـ ُأصـ

ــدت  ــا يعلـــى لَـــك اَألركـــان هـ َأبـ

علَيـــك ســـالم ربـــك فـــي جِنـــانٍ

ــُل   ــاء وال العويـ ــي البكـ ــا يغنـ ومـ

َأحمـــزةُ ذَِلـــك الرجـــُل القَتيـــُل   

و نــاكســوُل   هالر بِــه قَــد ُأصــيب

ــوُل   ــر الوصـ ــد البـ ــتَ الماجِـ وَأنـ

ــزوُل ــيم ال يـــ ــا نَعـــ مخاِلطُهـــ
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حسان بن ثابت–في رثاء عثمان بن عفان 
ــتْ     ــرِ باركَ ــي الخَي ــن أخ ــم م ــاذا أردتُ م

  دارِه فــو ــي جـ ــه فـ ــي اللَّـ ــتُم ولـ قتَلْـ

ــ   ــه وسـ ــةَ  اللَّـ ــتُم ذمـ ــالّ رعيـ طَكُمفَهـ

   قدــص ــالء ومـ ــيكُم ذا بـ ــك فـ ــم يـ ألـ

ــاهرتْ   ــومٍ تَظـ ــان قَـ ــرتْ أيمـ ــالَ ظَفـ فَـ

   دــد ــمِ المقَـ ــي ذاك األديـ ــه فـ ــد اللَّـ يـ

ــدي   ــرِ مهتَـ ــائرٍ غَيـ ــأمرٍ جـ ــتُم بـ وجِْئـ

  ــد ــد محمــ ــد، عهــ ــتم بالعهــ أوفيــ

   ــشهد ــّل مـ ــدى كـ ــداً لـ ــاكم عهـ أوفـ

ــِل عث ــى قتـ ــسدد علـ ــيد المـ ــان الرشـ مـ

كعب بن زھیر –من قصیدة بانت سعاد 
بِــــه تَــــضاءسفٌ ييــــوَل لَــــسسالر إن

مشٍ قـــاَل قـــاِئلُهقُـــري ـــنم ـــةتْيفـــي ف

زالُـــوا فمــــا زاَل َأنْكـــاس وال كُــــشُفٌ  

  مــه ــاٌل لُبوســ ــرانينِ أبطــ ــم العــ شُــ

ا حلَـــقٌبِـــيض ســـوابِغُ قـــد شُـــكَّتْ لَهـــ

    مهمــصعــرِ ي هــاِل الز ــشْي الجِم م ــشون مي

 مهــاح ــتْ رِمـــ ــون إذا نَالـــ ال يفْرحـــ

 مــورِه ــي نُحــ ــن إالَّ فــ ــع الطَّعــ ال يقَــ

ــسلُولُ  ــيوف اِهللا مـ ــن سـ ــد مـ مهنَّـ

بِــبطْنِ مكَّــةَ لَمــا أســلَموا زولُــوا     

 وال م ــاء ــد الِّلقـ ــلُ عنْـ ــٌل معازيـ يـ

ــرابيُل   ــا س جيــي اله ــسجِ داود ف ــن نَ م

ــدوُل    ــاء مجـ ــقُ القَفْعـ ــا حلَـ كأنَّهـ

ــلُ  ــسود التَّنابِيـ ــرد الـ ــرب إذا عـ ضـ

قَومـــاً ولَيـــسوا مجازِيعـــاً إذا نيلُـــوا

ــلُ  ــوت تَهلي ــاضِ الم ــن حي ع ــم ــا لَه وم

خالد بن الولید –وإنا لقوم 
ــا  ــسيوفنا  وإنــ ــل لــ ــوم ال تكــ لقــ

ــدونا  ــل عــ ــا لقتــ ــيوف دخرناهــ ســ

ــوة    ــارق عنـ ــل البطـ ــا كـ ــا بهـ قتلنـ

ــة  ــراً وغلظـ ــشام قهـ ــا الـ ــى أن ملكنـ إلـ

ــشيرتي   ــث عـ ــدام ليـ ــد المقـ ــا خالـ أنـ

ــب   ــوق الكتائ ــاق س ــي أعن ــضرب ف ــن ال م

ــب   ــل خائـ ــن كـ ــن اهللا مـ ــزاز ديـ وإعـ

جـــالء ألهـــل الكفـــر مـــن كـــل جانـــب

القواضــــبوصــــلنا علــــى أعــــدائنا ب

إذا همهمــت أســد الــوغى فــي المغالــب    

الشافعي –أئمة قوم 
ــره  ــأن اهللا ال رب غيـــ ــهدت بـــ شـــ

ــين  ــول مبــ ــان قــ ــرى اإليمــ وأن عــ

وأن أبــــا بكـــــر خليفــــة ربـــــه  

ــان فاضــــل ــهد ربــــي أن عثمــ وأًُشــ

وأشــــهد أن البعــــث حــــق وأخلــــص

   ــنقص ــد ويـ ــد يزيـ ــي قـ ــل زكـ وفعـ

ــ ــرص  وك ــر يح ــى الخي ــص عل ــو حف ان أب

  ــصص ــضله متخـــ ــا فـــ وأن عليـــ
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ــنقص  أئمــــة قــــوم يهتــــدى بهــــداهم    ــاهم يتــ ــن إيــ ــى اهللا مــ لحــ

بي بكر بن أبي داود أل-تمسك بحبل اهللاقصیدة 
ــدى ــِل اِهللا واتَّبِــــع الهــ تَمــــسك بحبــ

ــي  ــسنَنِ التـــ ــابِ اِهللا والـــ ودن بِكتَـــ

  ــد ــد محمـ ــاسِ بعـ ــر النَّـ ــْل إن خَيـ وقُـ

ــدهم   ــة بعــ ــر البريــ ــم خَيــ ورابِعهــ

 هِمــي ــب فــ ــرهطُ ال ريــ ــم و الــ وإنَّهــ

ــةٌ  ــوف وطَلْحـ ــن عـ ــعد وابـ ــعيد وسـ سـ

ــا  ــْؤمنين وخَالُنـــ ــاِئشُ ُأم الْمـــ وعـــ

ــارهم  ــاجِرون ديـــ ــصاره والهـــ وَأنْـــ

ــا  ــسنِ مـ ــابِعون بِحـ ــدهم والتـ ــن بعـ ومـ

ْل خَيــر قــوٍل فــي الــصحابة كُلِّهِــم    وقُــ

 هِملــض ــين بِفَـ ــوحي المبـ ــقَ الـ ــد نَطَـ فَقَـ

  ــه ــن فإنَّــ ــدورِ أيقــ ــدرِ المقْــ وبِالقَــ

ــذه     ــاحِ ه ــا ص ــدهر ي ــدتَ ال ــا اعتق إذا م

   ــــحتُفْل اً لَعلَّــــكيعبِــــد وال تَــــك

 و ــنْج ــوِل اِهللا تَـ ــن رسـ ــتْ عـ ــربحَأتَـ تَـ

ــدما  ــراه قُـ ــح ، وزِيـ ــان أرجـ ــم عثْمـ ثُـ

بـــالخَيرِ مـــنْجِح، علـــي حليـــفُ الخَيـــرِ 

  حرــس ــد تَ ــي الخُلْ ــردوسِ ف ــبِ الف ــى نُج علَ

 حــد ــر الممــ ــرٍ والزبيــ ــامر فهــ وعــ

   ــصلح ــو مـ ــه فَهـ ــرِم بِـ ــة َأكْـ معاوِيـ

لنَّـــارِ زحزحـــوابنـــصرهم عـــن ظلمـــة ا

ــأفْلحوا  ــالً فَـ ــوالً وفعـ ــذوهم قَـ ــذو حـ حـ

  حــر ــب وتَجــ ــاً تَعيــ ــك طَعانــ وال تَــ

حـــدتَم حابةفـــي الـــص وفـــي الفَـــتْحِ آي

  حــي ــدين أفْـ ــدينِ والـ ــد الـ ــةُ عقْـ دعامـ

  بِحــص ــتُ وتُـ ــرٍ تَبِيـ ــى خَيـ ــتَ علـ فََأنْـ

للبوصیري-ة من قصیدة الصالة على خیر البری
ــضرٍ     م ــن ــارِ م ــى المخْت ــلِّ علَ ص بــا ر ي

علــــى الهــــادي وشــــيعته وصــــلِّ رب

وجاهــــدوا معــــه فــــي اهللا واجتهــــدوا

ــصبوا  ــسنون واعتـ ــرض والمـ ــوا الفـ وبينـ

ــرفَها  ــا وَأشْــ ــالة وأنْماهــ ــى صــ َأزكَــ

ــة ً  ــرِ المــــسكط زاكيــ ــةً  بعبيــ مفتوقــ

مـــِل يتبعهـــاعـــد الحـــصى والثـــرى والر

 قرو ــن ــجار مـ ــوت األشْـ ــا حـ ــد مـ وعـ

ــذا  ــاِل كــ ــِل الجبــ ــد وزنٍ مثاقيــ وعــ

والطَّيـــرِ والـــوحشِ واألســـماك مـــع نَعـــمٍ

ــذا     ــوبِ ك ــع الحب ــع جم ــلُّ م ــذر والنم وال

ومـــا أحـــاط بـــع العلـــم المحـــيطُ ومـــا

ــا    ــتَ بهـ ــي منَنْـ ــك الَّالتـ ــد نَعماِئـ وعـ

ــلِ  ســعِ الر ــا وجمي ــروا واألنْبِي ــا ذُك م

ــشَروا  ــد نَ ــدين ق ــي ال ــن ِلطَ م بِهــح صو

ــصروا  ــد نَـ ــه آووا وقـ ــاجِروا ولَـ وهـ

ــصروا ــاهللا وانتَــ ــصموا بــ هللا واعتَــ

    ــرطــا نَــشْرِها العير نالكَــو طِّــرعي

رنْتَـــشــوانِ ي ــا َأرج الرضـ مـــن طيبِهـ

المــدرنجــم الــسماء ونبــتُ األرضِ و  

     غــدا يتلــى ويــستطر وكــلِّ حــرف

يليــه قطــر جميــع المــاء والمطــرِ    

 ــشر ــالك والبـ ــن واألمـ ــوهم الجـ يتلـ

  ربــو ــاشُ وال ــصوفُ واألري ــشَّعر وال وال

    رالقَــدو ونــْأمالم القَلــم ى بِــهــرج

ــذ كــانوا ومــذ حــشروا  ــق م ــى الخالئ عل
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ــرفَتْ  ــذي شَـ ــسامي الـ ــدارِه الـ ــد مقْـ وعـ

ــنَدي     ــا س ــوانِ ي ــي األك ــان ف ــا ك ــد م وع

فــي كُــلِّ طَرفَــةِ  عــينٍ يطْرِفُــون بهــا      

مـــلء الـــسموات واألرضـــين مـــع جبـــلٍ 

ــ    ماأعـــدم اُهللا موجـــوداً وأوجـــد معــ

ــا     ــدهورِ كم ــعِ ال مج ــع م ــد ــستَغْرِقُ الع تَ

ــ ــا  ال غايـ ــيم لهـ ــا عظـ ــاء يـ ةً  وانتهـ

مــع الــسالمِ كمــا قــد مــر مــن عــدد      

     دــد ع ــن م ــر م ــد ــا قَ اف مــع ــد أض عو

ــا   ــيدي وكَمـ ــى سـ ــب وترضـ ــا تحـ كمـ

ــي    ــك فـ ــضروب بِحقِّـ ــك مـ ــلُّ ذلـ وكُـ

ــامعها  ــا وســ ــر لتاليهــ ــارب واغفــ يــ

ــا ــا وجيرتنــــ ووالــــــدينا وأهلينــــ

ــذنوبٍ  ــدأتتْ بــ ــا وقــ ــداد لهــ العــ

أبغيـــه أشـــغلنيوالهـــم عـــن كـــلِّ مـــا

ــا  ــدارينِ ترحمنـ ــي الـ ــارب فـ ــوك يـ أرجـ

ــرةً     ــراً ومغفـ ــا أجـ ــم لنـ ــارب أعظـ يـ

ــة ٍ  ــلِّ نَازِلَـ ــي كُـ ــا فـ ــاً بِنَـ ــن لَطيفـ وكُـ

     ــنــرِ األنــامِ ومــى خَيتَبجــصطفى المبالم

ــا طَلَعــتْ     ــارِ م ــى المخْت ــم الــصالةُ  علَ ثُ

 ـــهيفَتأبـــي بكْـــرٍ خَل ـــنـــا عضالر ثـــم

 ــاحبه ــاروق صـ ــصٍ الفـ ــي حفـ ــن أبـ وعـ

ذي النـــورين مـــن كملـــتْوجـــد لعثمـــان

كــــذا علــــي مــــع ابنيــــه وأمهمــــا

ســعد ســعيد بــن عــوف طَلْحــةٌ  وأبــو     

واآلِل والـــــصحبِ واألتبـــــاعِ قاطبـــــةً 

ــون ــه النبييـ ــبـ ــالك وافتخـ رواواألمـ

    روــثَ الــصتُبع إلــى أن كــونــا ي وم

أهــُل الــسموات واألرضــين أو يــذَروا   

والفَرشِ والعـرش والكُرسـي ومـا حـصروا        

  رــص تَنْح ســي ــاً ل ــالةً  دوام وماً صــد ـ

  ــذَر ــي وال تَـ ــد ال تُبقـ ــيطُ بالحـ يحـ

   نْتَظـــريى وقْـــضي ـــدوال لهـــا أم

ــ ــشر ربـ ــضُل منْتَـ ــاعفَها والفَـ ا وضـ

رــد ــعافه يــا مــن لَــه القَ أض فــعض ــعم

  رــد ــتَ مقتـ ــصلِّى أنْـ ــا أن نـ أمرتَنـ

أنْفَـــاسِ خَلْقـــك إن قَلُّـــوا وإن كَثُـــروا

والمرســـلين جميعـــاً أينمـــا حـــضروا

ــــرفْتَقفْــــو مدي للْعــــيوكُلُّنــــا س

ــي   ــوك ال يبقـ ــن عفْـ ــذَرلكـ وال يـ

    رــس ــب منْكَ ــعاً والقَلْ ــى خاض ــد أتَ وقَ

   ــر ــبح الحج ــه س ــي يدي ــن ف ــاه م بج

  ــصر ــيس ينحـ ــر لـ ــودك بحـ ألن جـ

    لطفــاً جمــيالً بــه األهــواُل تنحــسر

    ورالــس جاللــةً  نزلــتْ فــي مدحــه

 ــر ــشع القم ــد شع ــا ق ــارِ وم ــمس النه ش

   ينِ يــد ــده ِلل بع ــن م ــام ــن ق مرــص نْتَ

  ــر مع ــه كامــي أح ــصُل ف ــه الفَ ــن قَولُ م

   ــر ــدارين والظف ــي ال ــن ف ــه المحاس ل

   ــر ــا الخَب ــد جاءن ــا ق ــاء كم بــِل الع أه

   رةٌ  غُـــرســـاد ـــربيـــدةَ  وزيبع

 رحــس ــدا ال ب ياجي أوــد ــُل ال لَي ــن ــا ج م

للبوصیري-من قصیدة البردة 
 ــيد ــد ســ ــينِمحمــ ــونينِ والثقَلَــ الكــ

    ـــدي فـــال َأحالنَّـــاه ـــرنَـــا اآلمنَبِي

 تُهــفاع ــى شـ ــذي تُرجـ ــب الـ ــو الحبيـ هـ

ــمِ  ــن عجـ ــربٍ ومـ ــن عـ ــريقين مـ والفـ

ــمِ     ــه وال نَعـ ــوِل ال منـ ــي قَـ ــر فـ أبـ

ــتَحمِ    ــواِل مقـ ــن األهـ ــوٍل مـ ــلِّ هـ لكُـ
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كُون بِــــهستَمــــســــا إلــــى اِهللا فالمعد

     وفــي خُلُــق فــي خَلْــق فــاقَ النَّبيــين

ــــشَرلــــمِ فيــــه أنــــه بلَــــغُ العبفم

كـــنعم ـــْل رجـــاِئي غيـــرواجع بسٍيـــا ر

 ــه ــدارينِ ان لَـ ــي الـ ــدك فـ ــفْ بعبـ والطُـ

  ــة ــك داِئمـ ــالة منـ ــسحبِ صـ ــذَن ِلـ وائـ

ــا رنَّحــتْ عــذَبات البــانِ ريــح صــبا      م

   ــر مــن ع ــرٍ وع ــي بك ــن أب ــا ع ضالر ــم ثُ

   ـــمفَه ينالتَّـــابِع حبِ ثُـــمواآلِل والـــص

يـــا رب بالمـــصطفى بلّـــغ مقاصـــدنا   

ــا   ــسلمين بمـ ــل المـ ــي لكـ ــر إلهـ واغفـ

مستَمــــسكُون بِحبــــٍل غيــــرِ منفَــــصمِ

ــرمِ    ــمٍ وال كَـ ــي علـ ــدانُوه فـ ــم يـ ولـ

ــه خيــــر خلْــــق اهللا كُلِّهِــــمِ    وَأنَّــ

ــرِمِ  ــر منخَـ ــسابِي غيـ ــْل حـ ــديك واجعـ لَـ

ــزِمِ  ــواُل ينهـ ــه األهـ ــى تَدعـ ــبراً متَـ صـ

ــسجِم   ــلٍّ ومنــ ــي بِمنْهــ ــى النبِــ علــ

وَأطــرب العــيس حــادي العــيسِ بــالنَّغَمِ    

وعـــن علـــي وعـــن عثمـــان ذي الكَـــرمِ

ــرمِ  ــمِ والكَـ ــى والنَّقَـــى والحلْـ ــُل التُّقَـ أهـ

غفـــر لنـــا يـــا واســـع الكـــرم    وا

ــرم   ــي الح ــصى وف ــسجد األق ــي الم ــون ف يتل

القحطانياألندلسيمحمدألبي-القحطانينونیةمن 
إن الــروافض شــر مــن وطــئ الحــصى    

مــــدحوا النبــــي وخونــــوا أصــــحابه

ــحبه   ــبوا صــ ــه وســ ــوا قرابتــ حبــ

فكأنمــــــا آل النبــــــي وصــــــحبه

ــد  ــريعة أحمــ ــدهما شــ ــان عقــ فئتــ

ــالكتان ــان سـ ــدى فئتـ ــبل الهـ ــي سـ فـ

ــد   ــاء محمــ ــر األنبيــ ــل إن خيــ قــ

وأجـــل صـــحب الرســـل صـــحب محمـــد

ــد    ــصر محمـ ــا لنـ ــد خلقـ ــالن قـ رجـ

ــا   ــاهرا لنبينــ ــذان تظــ ــا اللــ فهمــ

ــا    ــساء نبينــ ــنى نــ ــا أســ بنتاهمــ

ــد  ــحابة أحمــ ــنى صــ ــا أســ أبواهمــ

ــا    ــا همـ ــذان همـ ــراه اللـ ــا وزيـ وهمـ

ــمعه  ــاظراه وســ ــد نــ ــا ألحمــ وهمــ

ــالم أ  ــى اإلسـ ــا علـ ــه كانـ ــفق أهلـ شـ

ــشاهما   ــا أخـــ ــفاهما أقواهمـــ أصـــ

أســـــناهما أزكاهمـــــا أعالهمـــــا  

ــار   ــاحب الغــ ــد صــ ــديق أحمــ صــ

ــان     ــاطق أو جـ ــس نـ ــل إنـ ــن كـ مـ

ورمـــــوهم بـــــالظلم والعـــــدوان  

جــــــدالن عنــــــد اهللا منتقــــــضان

ــسدان   ــا جـــ ــضم جميعهـــ روح يـــ

بــــأبي وأمــــي ذانــــك الفئتــــان   

ــان  ــدين اهللا قائمتــــ ــا بــــ وهمــــ

ــان   ــى الكثبـ ــشي علـ ــن يمـ ــل مـ وأجـ

ــران  ــحبه العمــ ــضل صــ ــذاك أفــ وكــ

ــرجالن  ــك الــ ــسي ذانــ ــدمي ونفــ بــ

ــصره وهمـــ   ــي نـ ــهران فـ ــه صـ ا لـ

ــاحبتان   ــالوحي صــ ــه بــ ــا لــ وهمــ

يــــا حبــــذا األبــــوان والبنتــــان   

لفـــــضائل األعمـــــال مـــــستبقان  

ــضطجعان  ــر مــ ــي القبــ ــه فــ وبقربــ

وهمــــا لــــدين محمــــد جــــبالن   

ــالن   ــسر واإلعــ ــي الــ ــا فــ أتقاهمــ

أوفاهمــــا فــــي الــــوزن والرجحــــان

ــان     ــي اثن ــارة والنب ــي المغ ــو ف ــذي ه ال
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أعنـــي أبـــا بكـــر الـــذي لـــم يختلـــف

ــرهم  ــي وخيـ ــحاب النبـ ــيخ أصـ ــو شـ هـ

ــد   ــا قـ ــي تنزيههـ ــرة التـ ــو المطهـ وأبـ

ــرة   ــن حـ ــى مـ ــشة الرضـ ــرم بعائـ أكـ

ــره  ــاء وبكــ ــر األنبيــ ــي زوج خيــ هــ

إلفـــههـــي عرســـه هـــي أنـــسه هـــي

ــا  ــصافي بعلهــ ــدها يــ ــيس والــ أولــ

ــه    ــد نحبـ ــديق أحمـ ــضى صـ ــا قـ لمـ

ــوة    ــرق عنـ ــاروق فـ ــه الفـ ــي بـ أعنـ

ــه    ــد خفائـ ــالم بعـ ــر اإلسـ ــو أظهـ هـ

ومـــضى وخلـــى األمـــر شـــورى بيـــنهم

مـــن كـــان يـــسهر ليلـــة فـــي ركعـــة 

ــده   ــد بعـ ــهر أحمـ ــة صـ ــي الخالفـ ولـ

زوج البتـــول أخـــا الرســـول وركنـــه   

ــل الخال   ــن جعــ ــبحان مــ ــةســ فــ

ــي ال   ــحاب كـــ ــتخلف األصـــ واســـ

ــا   ــول وبعلهــ ــة البتــ ــرم بفاطمــ أكــ

غــــصنان أصــــلهما بروضــــة أحمــــد

أكــــرم بطلحــــة والزبيــــر وســــعدهم

وأبــــي عبيــــدة ذي الديانــــة والتقــــى

قـــل خيـــر قـــول فـــي صـــحابة أحمـــد

ــوغى   ــي ال ــصحابة ف ــين ال ــرى ب ــا ج دع م

ــم   ــاتلهم لهــ ــنهم وقــ ــيلهم مــ فقتــ

ــشر ينـــ  ــوم الحـ ــا واهللا يـ ــل مـ زع كـ

ــى   ــعوا إلـ ــذين سـ ــب الـ ــل للركـ والويـ

ــل الحـــسين فإنـــه     ــل لمـــن قتـ ويـ

ــسلما بكبيــــرة    ــسنا نكفــــر مــ لــ

ــا   ــوارخ كلمــ ــن التــ ــبلن مــ ال تقــ

جحـــدوا الـــشرائع والنبـــوة واقتـــدوا   

ــم  ــروافض إنهــ ــى الــ ــركنن إلــ ال تــ

ــد   ــحابة أحمـ ــضوا صـ ــا بغـ ــوا كمـ لعنـ

ــالن    ــضله رجـ ــي فـ ــرعنا فـ ــن شـ مـ

امهم حقــــا بــــال بطــــالن  وإمــــ

ــان   ــور والفرقــ ــي النــ ــا فــ جاءنــ

بكـــــر مطهـــــرة اإلزار حـــــصان  

ــسوان  ــة النــ ــن جملــ ــه مــ وعروســ

هـــي حبـــه صــــدقا بـــال أدهــــان   

وهمــــــا بــــــروح اهللا مؤتلفــــــان

ــاني   ــام الثــ ــة لإلمــ ــع الخالفــ دفــ

ــان  ــر واإليمــ ــين الكفــ ــسيف بــ بالــ

ــان  ــاح بالكتمــ ــالم وبــ ــا الظــ ومحــ

ــان  ــى عثمـ ــاجتمعوا علـ ــر فـ ــي األمـ فـ

ــرآن    ــة القــ ــل ختمــ ــرا فيكمــ وتــ

ــاني    ــالم الربــ ــي العــ ــي علــ أعنــ

ــران  ــازل األقــ ــروب منــ ــث الحــ ليــ

ــان   ــا بنيـ ــة أيمـ ــى اإلمامـ ــة وبنـ رتبـ

ــاني   ــوة ث ــي النب ــد ف ــد أحم ــن بع ــدعي م ي

ــبطان   ــد ســ ــا لمحمــ ــن همــ وبمــ

ــصنان  ــل والغــــــ هللا در األصــــــ

وســـــعيدهم وبعابـــــد الــــــرحمن  

وامــــدح جماعــــة بيعــــة الرضــــوان

ــع ا ــدح جميـــ ــسوانوامـــ آلل والنـــ

ــان  ــى الجمعــ ــوم التقــ ــسيوفهم يــ بــ

وكالهمــــا فــــي الحــــشر مرحومــــان

تحــــوي صــــدورهم مــــن األضــــغان

عثمـــان فـــاجتمعوا علـــى العـــصيان   

ــسران    ــواله بالخـ ــن مـ ــاء مـ ــد بـ قـ

فـــــاهللا ذو عفـــــو وذو غفـــــران  

جمـــع الـــرواة وخـــط كـــل بنـــان    

ــوان   ــاحب اإليــ ــة صــ ــساد ملــ بفــ

شـــتموا الـــصحابة دون مـــا برهـــان   

ــى اإلنــــسانو ودادهــــم فــــرض علــ
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ــنة  ــة ســ ــصحابة والقرابــ ــب الــ حــ

ــاب اهللا ــذر عقـــ ــهإحـــ وارج ثوابـــ

ــاني    ــي إذا أحيــ ــا ربــ ــى بهــ ألقــ

حتـــى تكـــون كمــــن لـــه قلبــــان   

تیمیةابناإلسالمشیخالمیةمن 
ــدتي   ــذْهبِي وعقيـ ــن مـ ــاِئلي عـ ــا سـ يـ

ــه     ــي قَوِلـ ــق فـ ــالم محقِّـ ــمع كَـ اسـ

  بــذْه ــي مـ ــم لـ ــصحابة كُلُّهـ ــب الـ حـ

ــضلٌ    ــدر وفَــ ــم قَــ ــاطعوِلكُلِّهِــ ســ

رزِقَ الهــــدى مــــن ِللْهِدايــــة يــــسَأل

ــدل  ــه وال يتَبــــ ــي عنــــ ال ينْثَنــــ

ــل   ــا َأتَوســ ــى بِهــ ــودةُ القُربــ ومــ

ــضل   ــنْهم َأفْــ ــصديقُ مــ ــا الــ لكنَّمــ

ابن القیم –یا باغي اإلحسان 
   ــه ــب ربـ ــسانِ يطْلُـ ــاغي اِإلحـ ــا بـ يـ

 يــد ــى هـ ــر ِإلَـ ــذيانْظُـ ــصحابة والَّـ الـ

ــوا  ــن تَيممـ ــومِ َأيـ ــق الْقَـ ــلُك طَرِيـ واسـ

ــوى   ــسهِم سـ ــاروا َألنْفُـ ــا اخْتَـ ــاِهللا مـ تَـ

 ــه ــوِل وهديـ ــجِ الرسـ ــى نَهـ درجـــوا علَـ

ــدى   ــي الْهـ ــبٍ يبغـ ــقُ ِلطَاِلـ ــم الرفيـ نعـ

مالْقَــــــانتين الْمخْبِتــــــين ِلــــــربهِ

   ــــيءــــٍل سعِلكُــــلِّ ف ينالتَّــــارِك

   هِمــي ــدينِ نَبِــ ــع ِلــ ــواءهم تَبــ َأهــ

ــص وال   ــنهِم نَقْـ ــي ديـ ــابهم فـ ــا شَـ مـ

ــوا   ــم يتَكَلَّفُـ ــوا ولَـ ــا علمـ ــوا بِمـ عملُـ

 اِلهِمــو ــي َأحــ ــضد فــ ــواهم بِالــ وســ

ــ   ــارى مـ ــةُ ِللْحيـ ــم اَألذلَّـ ــسرفَهـ ن يـ

ــاءةً  ــةً وِإضــ ــوم هدايــ ــم النُّجــ وهــ

 ــم ــا نُطْقُهـ ــاسِ هونًـ ــين النَّـ ــشُون بـ يمـ

ــعِ   ــى وتَواضـ ــع تُقَـ ــا مـ ــا وعلْمـ حلمـ

  ــم ــة ربهِــ ــيلَهم بِطَاعــ ــون لَــ يحيــ

   هِمــوع ــيضِ دمـ ــرِي بِفَـ ــونُهم تَجـ وعيـ

هــِل ر ــي اللَّيـ ــادهم فـ ــد جِهـ ــان وعنْـ بـ

 مــتَه ــانِ رَأيــ ــم الرهبــ ــدا علَــ وِإذَا بــ

 هِمبــر ــسجود ِلــ ــر الــ ــوههِم َأثَــ بِوجــ

ِليفُــــوز منْــــه بِغَايــــة اآلمــــاِل    

ــاِل    ــانِ الْخَـ ــي الزمـ ــه فـ ــانُوا علَيـ كَـ

ــمالِ  ــدرب ذَاتُ شَــ ــةً فَالــ ــذْ يمنَــ خُــ

ــاِل   ــوِل واَألفْعـ ــي الْقَـ ــدى فـ ــبَل الْهـ سـ

ــواِل    ــاِئرِ اَألحـ ــي سـ ــدوا فـ ــه اقْتَـ وبِـ

   ـــرـــشْرِ خَيـــي الْحالـــه فـــآِلفَمم

النَّــــــاطقين بَِأصــــــدق اَألقْــــــواِل

ــاِل   ــسنِ اَألعمـــ ــاملين بَِأحـــ والْعـــ

وســــواهم بِالــــضد مــــن ذي الْحــــاِل

ــاِل   ــوِل الْغَـ ــطْح الْجهـ ــوِلهِم شَـ ــي قَـ فـ

ــضالِل   ــدى بِـ ــابوا الْهـ ــا شَـ ــذَاك مـ فَلـ

 ــض ــى الـ ــوا ِإلَـ ــدى ودعـ ــوا الْهـ الِلتَركُـ

ــالِل    ــن ِإضـ ــشَ مـ ــم يخْـ ــداهم لَـ بِهـ

وعلُــــو منْزِلَــــة وبعــــد منَــــاِل    

بِــــــالْحقِّ ال بِجهالَــــــة الْجهــــــاِل

ــضاِل   ــة اِإلفْــ ــع رتْبــ ــصيحة مــ ونَــ

ــَؤالِ  ــضرعٍ وســــ ــتالوة وتَــــ بِــــ

ــالِل   ــِل الْهــ ــاِل الْوابِــ ــَل انْهِمــ مثْــ

ــدوهم مــــ  ــالِ ِلعــ ــجعِ اَألبطَــ ن َأشْــ

يتَـــــسابقُون بِـــــصاِلحِ اَألعمـــــاِل  

ــورِه الْمــــتَالِل    ــعةُ نُــ ــا َأشــ وبِهــ
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  هِمــفَات ــاب صـ ــك الْكتَـ ــان لَـ ــد َأبـ ولَقَـ

مــــفَاتُهاِل صعِ الطِّــــوبابِــــعِ الــــسبِرو

ــــا ويهــــشْرِ فالْحو ةاءــــربومــــفُهص

ــاِل    ــينِ الْعـ ــتْحِ الْمبِـ ــورة الْفَـ ــي سـ فـ

ــبهم ذُووا أدالِل قَـــــــــوم يحـــــــ

ــاِل   ــسورة اَألنْفَــ ــى وبِــ ــْل َأتَــ وبِهــ

ین الشھرزوري القاضي محي الد-في مدح الصحابة 
الئمـــــي فـــــي هـــــوى الـــــصحا

ــى وال ــتَ المنــــــــ ال بلغــــــــ

كيــــف تنهــــى عــــن حــــب قــــو 

ــورى ــادةُ الـــــ ــم ســـــ وهـــــ

  ــد ــرٍ المقَـــــ ــأبو بكـــــ فـــــ

ــده   ــان بعـــــ ــم عثمـــــ ثـــــ

  حــــــس يــــــضافهــــــا الرَأي

  ــقَر ــى ســـ ــع إلـــ ــة ِإرجِـــ بـــ

طَرالـــــو كلْـــــتَ مـــــن رِفـــــضن

ــصر   ــسمع والبــــ ــم الــــ مٍ هــــ

وة البـــــــشروهـــــــم صـــــــف

ــر  ــده عمـــــ ــن بعـــــ م مـــــ

 ــر ــى األثَـــــ ــي علـــــ وعلـــــ

ــر   ــد ظهـــ ــالحقُّ قـــ ــك فـــ بـــ

الھمذانيالزمانلبدیع-الصحابةعنالذبفي
ــة   ــالهم والكآبــــ ــي بــــ وكَّلَنــــ

  هــصحاب ــصالحِ والـــ ــسلف الـــ للـــ

تــــأملوا يــــا كبــــراء الـــــشيعه   

  ــه ــذه الوقيعــــ ــستَحلُّ هــــ َأتُــــ

ــاله   ــدقَ بالرســ ــن صــ ــف مــ فكيــ

   وأحــــرز اهللا يــــد العقبــــى لَــــه

ــسقيفه     ــي الـ ــع فـ ــن أجمـ ــام مـ إمـ

ــشريفه    ــاره الــ ــن آثــ ــك مــ ناهيــ

ــارا   ــشم والبحــ ــال الــ ــل الجبــ ســ

واســــــتعلم اآلفــــــاقَ واألقطــــــار

ثـــم ســـِل الفـــرس وبيـــتَ النـــارِ    

هـــل هـــذه البـــيض مـــن اآلثـــار    

ابهانـــــــةٌ ســـــــبانـــــــةٌ لعطع

   جابــــه ا فأســــاءســــمع أســــاء

   لعـــــشرة اإلســـــالم والـــــشريعه

ــ     هفـــي بيـــعِ الكُفْـــرِ وأهـــل البيعـ

 ــه ــلِّ آلـــ ــدين بكـــ ــام للـــ وقـــ

 ــه ــصديقُ ال محالــــ ــم الــــ ذلكــــ

ـــــا عليـــــه أنـــــه الخليفـــــهقطع

  بنــــي حنيفـــــه ه كيـــــدفــــي رد

ــارا  ــر والمنــــ ــائل المنبــــ وســــ

ــن أظهـــر الـــدين بهـــا شـــعارا     مـ

مــــن الــــذي فــــلَّ شــــبا الكفــــارِ

ــار  ــي الغــ ــصطفى فــ ــاني المــ إال لثــ
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وســــائِل اإلســــالم مــــن قَــــواه   

ــأومى ا   ــد فـــ ــتنجز الوعـــ هللاواســـ

ــوالده    ــني الـ ــي سـ ــي فـ ــاني النبـ ثـ

ــشهاده   ــدعوة والــ ــي الــ ــه فــ ثانيــ

ــة الزعامــــه    ــه فــــي منزلــ ثانيــ

ــتَّامه أتأمـــــُل الجنـــــةَ يـــــا شـــ

إن امــــرءا أثنــــى عليــــه المــــصطفى

ــورى ــى معاليــــه الــ واجتمعــــتْ علــ

ـــــــيواتبعتـــــــه أمـــــــةُ األم

وباســــمه استــــسقى حيــــا الوســــمي

قــمِ الــصخر فَمــه  ســبحان مــن لــم يل  

ــأبون أفطـــرتَ فمـــه  ــا مـ ــذُل يـ ــا نـ يـ

ــضى  ــؤمنين المرتـــ ــر المـــ إن أميـــ

ــا   ــا معرضــ ــمعوك بالخنــ ــو ســ لــ

 ــر ــب القَمـ ــا كلـ ــبح يـ ــم تنـ ــك ِلـ ويلـ

ــر    ــج واعتمـ ــام وحـ ــن صـ ــيد مـ سـ

ــا   ــصديقَ والفاروقـ ــا الـ ــن هجـ ــا مـ يـ

نفخــــت يــــا طبــــُل علينــــا بوقــــا

ــى    ــن علـ ــي الطعـ ــك فـ ــشيخينإنـ الـ

ــين   ــخين العــ ــر ســ ــواهن الظهــ لــ

وقـــــال إذ لـــــم تقـــــِل األفـــــواه

قعــــدوا إال هــــومــــن قــــام لمــــا

    بعـــد العـــاده ثانيـــه فـــي الغـــارة

    ثانيـــه فـــي القبـــرِ بـــال وســـاده

نبــــوت أفــــضتْ إلــــى إمامــــه   

وال كرامــــــه ليــــــست بمــــــأواك

ــضى  ــي المرتـــ ــتَ وااله الوصـــ ثُمـــ

واختـــــاره خليفـــــةً رب العلـــــى  

 ــي ــةُ الوصــــ ــه راحــــ وبايعتــــ

  ــوارزمي ــو الخــ ــره هجــ ــا ضــ مــ

  هـــدعا مـــا أحلمــــه ولـــم يحجــــر

   ــه ــك الحطَمـ ــتاقت إليـ ــا اشـ ــشد مـ لـ

ــى   ــى الرضـ ــصادق أو موسـ ــر الـ وجعفـ

مـــا ادخـــروا عنـــك الحـــسام المنتـــضى

ــر  ــاب عمـ ــأبون تغتـ ــا مـ ــك يـ ــا لـ مـ

صــــرح بإلحــــادك ال تَمــــشِ الخَمــــر

كيمــــا يقــــيم عنــــد قــــومٍ ســــوقا

فمـــا لـــك اليـــوم كـــذا موهوقــــا    

ذو النــــورينوالقَــــدحِ فــــي الــــسيد 

ــين   ــد الحــ ــينِ بعــ ــرض للحــ معتــ
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 ــه ــتك المغلومــ ــغلْتَ بإســ ــال شُــ هــ

 ــومه ــةُ الموشــ ــك الوجنــ ــال نَهتْــ هــ

    هكفـــى مـــن الغيبـــة أدنـــى شَـــم

ــم ُأمنـــــاء األمـــــة ولـــــم يعظـــ

ــه  ــذل وللزكيــ ــا نــ ــك يــ ــا لــ مــ

   ــــهيــــا ســــاقطَ الغيــــرة والحمي

ــا   ــي الخوارزميــ ــغٌ عنّــ ــن مبلــ مــ

شــــترينا منــــه لحمــــا نيــــاقــــد ا

ــال     ــر المـ ــد الخلـــوة خنزيـ ــا أسـ يـ

ــال   ــي إذا خــ ــذي يثلبنــ ــا ذا الــ يــ

  ــضمار ــل المــ ــا احتفــ ــت لمــ وقلــ

ــار  ــى الغبــ ــرى إذا انجلــ ــوفَ تــ ســ

وهامــــــة تحملهــــــا مــــــشؤومه

ــه   ــرِ رومـ ــد ببئـ ــشتري الخلـ ــن مـ عـ

ــه    ــي األئمـ ــدح فـ ــتجاز القـ ــن اسـ مـ

   ــــوا أمــــهفــــال تلومــــوه ولوم

عائـــــشةَ الراضـــــية المرضـــــيه  

ــه    ــصطفى حظيــ ــن للمــ ــم تكــ ألــ

يخبــــــره أن ابنــــــه عليــــــا  

بــــــشرط أن يفهمنــــــا المعنيــــــا

ــك فـــ  ــال مالـ ــود الجمـ ــرى تقـ ي الحـ

وفـــي الخـــال ُأطعمـــه مـــا فـــي الخـــال

ــصار  ــماع واألبـــ ــت األســـ واحتفَّـــ

ــار  ــي أم حمــــ ــرس تحتــــ أفــــ

أحمد شوقي –من قصیدة نھج البردة 
ــةً   ــاروق معدلَـ ــة كَالفـ ــي البرِيـ ــن فـ مـ

ــا  ــض مزدحمــ ــا فَــ ــامِ ِإذا مــ وكَاِإلمــ

ــي أَ  ــمٍ وفـ ــي علـ ــذب فـ ــر العـ دبٍالزاخـ

  هــد ــي يـ ــرآن فـ ــان والقُـ ــابنِ عفّـ َأو كَـ

ــا  ــا وينظُمهـــ ــع اآلي تَرتيبـــ ويجمـــ

جرحــانِ فــي كَبِــد اِإلســالمِ مــا التََأمــا     

ومــــا بــــالء َأبــــي بكــــرٍ بِمــــتَّهمٍ

ــنٍ    حــي م ــدين ف ــاطَ ال ــزمِ ح العزمِ وــالح بِ

شـــدـــن رع الفـــاروق ـــدبِالراش ـــدنحو

  هــد ــستَلا مهنَّــ ــوم مــ ــادُل القَــ يجــ

ِإذا طــــافَ الــــذُهوُل بِــــه ال تَعــــذُلوه

ــى  ــا َأردتَ علـ ــلّم مـ ــلِّ وسـ ــا ربِّ صـ يـ

وكَـــابنِ عبـــد العزيـــزِ الخاشـــعِ الحـــشمِ

ــزدحمِ   ــومِ مـ ــآقي القَـ ــي مـ ــدمعٍ فـ بِمـ

ــلَمِ    ــي س ــربٍ وف ــي ح ــدب ف ــر النَ الناصو

يحنــو علَيــه كَمــا تَحنــو علــى الفُطُــمِ     

ــصمِ   ــر منفَـ ــالي غَيـ ــد اللَيـ ــدا بِجيـ عقـ

جـــرح الـــشَهيد وجـــرح بِالكتـــابِ دمـــي

ــدمِ   ــاِل والخـ ــي اَألفعـ ــِل فـ ــد الجالِئـ بعـ

ــتَلمِ   ــٍل ومحـ ــن كَهـ ــم مـ ــلَّت الحلـ َأضـ

ــي المــوت وهــو يقــين غَيــر منــبهِمِ      ف

ــي َأ ــدمِ   ف ــم ي ــفَ لَ ــدرا كَي ــِل قَ ــمِ الرس عظَ

ــمِ     ــن رغَ ع بــص ــضلَّ ال ــب فَ ــاتَ الحبي م

ــمِ   ــِل كُلّهِـ ــرِ الرسـ ــك خَيـ ــِل عرشـ نَزيـ
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حافظ إبراھیم –القصیدة العمریة 
حـــسب القـــوافي وحـــسبي حـــين ألقيهـــا

ــه   ــتعين بـ ــا أسـ ــي بيانـ ــب لـ ــم هـ الهـ

ــا   ــسي أن أوفيهــ ــازعتني نفــ ــد نــ قــ

ــري ا ــر ســ ــواتينيفمــ ــاني أن يــ لمعــ

ــة  ــك غاديــ ــرة ال جادتــ ــولى المغيــ مــ

مزقـــت منـــه أديمـــا حـــشوه همـــم    

ــا  ــاروق منتقمــ ــرة الفــ ــت خاصــ طعنــ

ــائرة  ــالم حــ ــة اإلســ ــبحت دولــ فأصــ

ـّفها كــــالطود راســــخة مــــضى و خلــــ

ــة    ــي قائمـ ــا وهـ ــاول عنهـ ــو المعـ تنبـ

ــدمها    ــا مهــ ــا توالهــ ــى إذا مــ حتــ

واهــا علــى دولـــة بــاألمس قــد مـــألت    

ــة   ــا بأجنحــ ــا و حاطتهــ ــم ظللتهــ كــ

ــا    ــشت قوادمهـ ــد ريـ ــة قـ ــن العنايـ مـ

ــا    ــاد لهـ ــدما و كـ ــا قـ ــا غالهـ واهللا مـ

ــت     ــا بقي ــرب م ــميم الع ــي ص ــا ف ــو أنه ل

ـــر    ــه عمـ ــا قالـ ــمعوا مـ ــاليتهم سـ يـ

ــم    ــإن لهـ ــواليكم فـ ــن مـ ــروا مـ ال تكثـ

ـــة  ــدين آراء موفقــ ــي الــ ــت فــ رأيــ

ــصحبته   ــرت بــ ــن قــ ــت أول مــ وكنــ

ى أعاديهــا فــصرت لهــا  قــد كنــت أعــد  

ــدها    ــي محمـ ــا فـ ــي أذاهـ ــت تبغـ خرجـ

فلــــم تكــــد تــــسمع االيــــات بالغــــة

ــا     ــن مرتلهـ ــه مـ ــورة طـ ــمعت سـ سـ

ــه    ــاال ال يطاولــ ــا مقــ ــت فيهــ وقلــ

ــت  ــق و ارتفعـ ــز الحـ ــلمت عـ ــوم أسـ ويـ

ــشعت   ــيحة خـ ــالل صـ ــا بـ ــاح فيهـ وصـ

ــديها   ــاروق أه ــاحة الف ــى س ــي إل أن

ـــيها    ــام قاض ــوق ن ــضاء حق ــى ق عل

ــا   ــي أن يوفيه ــوق مثل ــي ط ــيس ف ول

ــا    ــال واهيه ــعيف الح ــإني ض ــا ف فيه

ــا   ــادت غواديه ــا ج ــة اهللا م ــن رحم م

ــيها  ــا وماضـ ــة اهللا عاليهـ ــي ذمـ فـ

مــن الحنيفــة فــي أعلــى مجاليهــا    

ــيها     ــات آس ــا م ــة لم ــشكو الوجيع ت

وزان بالعـــدل و التقـــوى مغانيهـــا  

ــا  ــي نواحيهـ ــر فـ ــادمون كثيـ والهـ

ــا    ــدك عاليه ــا فان ــزوال به ــاح ال ص

ــا    ــي أياديه ــدا ف ــشرق رغ ــب ال جوان

ــا  ــت تواريه ــد كان ــدهر ق ــين ال ــن أع ع

ــش  ــى ري ــميم التق ــن ص ــاوم ت خوافيه

واجتــــث دوحتهـــا إال مواليــــها  

لمـــا نعاهـــا علـــى األيـــام ناعيهـــا

ـــها    ــه تراقي ــت من ــد بلغ ــروح ق وال

مطـــامع بـــسماتُ الـــضعف تخفيهـــا

ـــا يزكيـــــها ـــزل اهللا قرآنــ فأنــ

ــا  ــازت أمانيهـ ــة واجتـ ــين الحنيفـ عـ

ــا  ــن أعاديهـ ــصنا مـ ــة اهللا حـ بنعمـ

ـــها  ـــار يواليــ ـــفة جبــ وللحنيــ

ــى انكفــ  ـــها حت ــن يناوي ــاوي م أت تن

فزلزلــت نيــة قــد كنــت تنويـــها    

ــا  ــات يطريه ــد ب ــذي ق ــب ال ــول المح ق

عــن كاهــل الــدين أثقــاال يعانيهــا    

لهــا القلــوب ولبــت أمــر باريهــا    
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ــدها    ــار منجـ ــن المختـ ــي زمـ ــت فـ فأنـ

كــــم اســــتراك رســـــول اهللا مغتبطــــا

ــت  ــصطفى افترقـ ــد المـ ــك بعـ ــف لـ وموقـ

ـــه     ــر فبايعـ ــا بكـ ـــه أبـ ــت فيـ بايعـ

ــتعرت   ــوالك الســ ــة لــ ــت فتنــ أطفئــ

ـــيرته   ــي حظـ ــسجا فـ ــي مـ ــات النبـ بـ

تهــيم بــين عجــيج النــاس فــي دهــش     

ــصيح  ــضت : ت ــصطفى قب ــس الم ــال نف ــن ق م

ــشـر    ــه بـ ـــه أنـ ــك طـ ــسـاك حبـ أنـ

ـــا   ـــد موردهـــ ـــه وارد البـــ وأنـــ

ــة ن  ــه آيـ ــق طـ ــي حـ ــسيت فـ ــتنـ زلـ

ـــمم    ــة عـ ــت فتنـ ــا فكانـ ــت يومـ ذهلـ

ـــبه  ــت صاحــ ــوم أنــ ــسقيفـة يــ فللــ

ــه   ــي تناولـ ــا كـ ــا األوس كفـ ــدت لهـ مـ

ــاحبهم وظـــــن كــــل فريـــــق أن صــ

ــامعهم   ــد طـ ــم فارتـ ــت لهـ ــى انبريـ حتـ

وقولـــــة لعلـــــي قالـهـــــا عـــــمر

ــا  ــك بهــ ــي عليــ ــتُ دارك ال أبقــ حرقــ

ــا      ــوه به ــص يف ــى حف ــر أب ــان غي ــا ك م

ــي ســـ   ــا فـ ــه كالهمـ ــق عزمتـ بيل الحـ

ــروا   ــا ذكــ ــرحم كلمــ ــا وتــ فاذكرهمــ

كــم خفــت فــي اهللا مــضعوفا دعــاك بــه     

ــة   ــسان موعظـ ــى غـ ــديث فتـ ــي حـ وفـ

فمــــا القــــوي قويــــا رغــــم عزتــــه

ــه    ــد حجتـ ــعيفا بعـ ــضعيف ضـ ــا الـ ومـ

ومـــا أقلـــت أبـــا ســـفيان حـــين طـــوى

لـــم يغـــن عنـــه و قـــد حاســـبته حـــسب

ــا    ــصديق منجيه ــن ال ــي زم ــت ف و أن

ـــها   ــرأي يلفي ــد ال ـــك عن ـــة ل بحكم

فيــه الــصحابة لمــا غــاب هاديهــا    

ـــيها و دا   ــة قاص ــى الخالف ـــيهاعل ن

بـــين القبائـــل وانـــسابت أفاعيــــها

وأنــت مــستعـر األحــشاء دامـــيها   

من نبـأة قـد سـرى فـي األرض سـاريها           

ــا  ــسيف أبريهـ ــه بالـ ــوت هامتـ علـ

يجري عليـه شــؤون الكـون مجــريها        

ـــها   ـــيه ساقي ـــية ال يعف ـــن المن م

ـّــــر باآليـــات ناســــيها وقـــد يذك

وثـــاب رشـــدك فانجابـــت دياجيــــها

ــه  ـــها  في ــيدت أواسي ــد ش ــة ق الخالف

ــا  ــدي تباريهـ ــزرج األيـ ــدت الخـ فمـ

أولــى بهــا وأتــى الــشحناء آتيهــا    

عنهــا وآخــى أبــو بكــر أواخيهــا    

ـــها  ــم بملقيـ ــسامعها أعظـ ــرم بـ أكـ

ــا  ــصطفى فيه ــت الم ــايع و بن ــم تب إن ل

أمـــام فـــارس عدنــــان وحامــــيها

ـــها   ــق ثاني ــون الح ـــني أو يك ال تـنث

ــي  ــوا ف ــا ألِّه ـــها أعاظم ــون تألي الك

ــا    ـــي تيه ـــا ينثن ــت قوي ــم أخف وك

ـــها   ــأبى تناسي ـــرة ي ـــل ذي نع لكـ

ـــيها  ـــاروق قاض ــصومة والف ــد الخ عن

ــا  ــا وراعيهــ ــم واليهــ وإن تخاصــ

ــديها   ــزا بمهـ ــة معتـ ــك الهديـ عنـ

ــا   ــشام يجبيهــ ــة بالــ وال معاويــ
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ــدت منـــه جلـــيال شـــاب مفرقـــه     قيـ

ــد  ــه   قـ ــي جاهليتـ ــمه فـ ــوا باسـ نوهـ

ــا    ــت داره حرمـ ــة كانـ ــتح مكـ ــي فـ فـ

ــر   ــدى عمـ ــشفع لـ ــم يـ ــك لـ ــل ذلـ وكـ

تــــاهللا لــــو فعــــل الخطــــاب فعلتــــه

ــا     ــق يجاملهـ ــي حـ ــسابة فـ ــال الحـ فـ

وتلـــك قـــوة نفـــس لـــو أراد بهـــا    

ــفعت   ــل ش ــان ه ــرس و الروم ــاهر الف ــل ق س

ــدت   ــد عقـ ــل اهللا قـ ــأبلى و خيـ ــزى فـ غـ

ــ  ــآراء مــ ــادي بــ ــي األعــ سـددةيرمــ

ــا     ــر قارحهـ ــروم إال فـ ــع الـ ــا واقـ مـ

ـــها    ــمعت بـ ــدة إال سـ ــز بلـ ــم يجـ ولـ

ــة   ــرت محجلــ ــة مــ ــشرون موقعــ عــ

ـــدها  ــبيل اهللا موقــ ــي ســ ــد فــ وخالــ

أتـــاه أمـــر أبـــي حفــــص فقبلـــه    

ــطوته   ــان سـ ــي إبـ ــزل فـ ــتقبل العـ و اسـ

ــها  ــزوم وفارســ ــسيد مخــ ــب لــ فاعجــ

يقــــوده حبــــشي فــــي عمامتـــــه   

ــر   ــى الجـ ــاد إلـ ــى القيـ ــثالألقـ اح ممتـ

ــه   ــت رايتـ ــشي تحـ ــد يمـ ــضم للجنـ وانـ

ومـــا عرتـــه شـــكوك فـــي خليفتـــه    

ــاحبه   ــدري أن صــ ــان يــ ــد كــ فخالــ

ـــمل    ــول و ال عـ ــن قـ ــالج مـ ــا يعـ فمـ

لـــذاك أوصـــى بـــأوالد لـــه عمـــرا    

ومـــا نهـــى عمـــر فـــي يـــوم مـــصرعه

ــاحبنا    ــاروق صـ ــا فـ ــت يـ ــل فارقـ وقيـ

ــه    ــسلمين بـ ــان المـ ــت افتتـ ــال خفـ فقـ

ــي   ــأ فـ ــوه أخطـ ــصده هبـ ــل مقـ تأويـ

ــه    ــرأي زلتـ ــصيف الـ ــب حـ ــن تعيـ فلـ

ــوى      ــد ه ــن الولي ــي اب ــع ف ــم يتَّب ــاهللا ل ت

ــدانيها    ــز ي ــن ع ــيس م ــزة ل ــي ع ف

ــا  ــونين تنويهــ ــيد الكــ وزاده ســ

ــيها  قــد أمــن اهللا  بعــد البيــت غاش

فـــي هفـــوة ألبـــي ســـفيان يأتيهـــا

ــا   ــا أو يجازيهـ ــرخص فيهـ ــا تـ لمـ

ــا   ــل يحابيهـ ــي بطـ ــة فـ وال القرابـ

شــم الجبــال لمــا قــرت رواســيها    

لــه الفتــوح وهــل أغنــى تواليهــا    

ــيها   ــشرى نواص ــصر والب ــاليمن و الن ب

وبالفـــوارس قــد ســالت مذاكيـــها   

وال رمــى الفــرس إال طــاش راميهــا   

اهللا أكبـــر تـــدوي فــي نواحـــيها   

ــصيها  ــتح تح ــان الف ــشر بن ــد ع ــن بع م

وخالــــد فـــي ســـبيل اهللا صــــاليها

ـــا  ـــبل آي اهللا تاليهــ ـــا يقـ كمــ

ــا ــنفس هاديهـ ومجـــده مـــستريح الـ

ـــها  ــادى مناديـ ــزال إذا نـ ــوم النـ يـ

وال تحــــرك مخــــزوم عواليـــــها 

ــيها   ــرح حواش ــم تج ــنفس ل ــزة ال وع

لــــت يفــــديها وبالحيــــاة إذا ما

وال ارتــضى إمــرة الجــراح تمويهــا   

ــا    ــو اهللا توجيه ــنفس نح ــه ال ــد وج ق

ـــها ـــاس ترفيــ ــه للنــ إال أراد بــ

ـــها   ــردوس داعي ــى الف ــاه إل ــا دع لم

ـــها   ـــكي بواكي ــزوم أن تب ــساء مخ ن

ــا  ــوس باريه ــى الق ــان أعط ــد ك ــه وق في

ــداويها    ــن ي ــت م ــنفس أعي ــة ال وفتن

وأنهــا ســقطة فــي عــين ناعيهــا    

ــ ــا   حت ــد نابيه ــيوف الهن ــب س ى يعي

ــا   ــصدر يطويه ــي ال ــة ف ــفى غل وال ش
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لكنـــــه قـــــد رأى رأيـــــا فأتبعـــــه

لــم يــرع فــي طاعــة المــولى خؤولتــه     

ــذه   ــسوط يأخـ ــه و الـ ــاب ابنـ ــا أصـ ومـ

ــه   ــاروق نزهــ ــرأ الفــ ــذي بــ إن الــ

ــه    ــردوس طينتـ ــن الفـ ــق مـ ــذاك خلـ فـ

بهاالكبـــر يـــسكنها ال الظلـــم يـــصح   ال

ــه  ــسواس ثروتــ ــة الــ ــاطرت داهيــ شــ

ــرها   ــي حواضـ ــرا فـ ــرف عمـ ــت تعـ وأنـ

لـــم تنبـــت األرض كـــابن العـــاص داهيـــة

ــه   ــرت بـ ــا أمـ ــة فيمـ ــرغ حيلـ ــم يـ فلـ

ولـــم تقـــل عـــامال منهـــا وقـــد كثـــرت 

ومـــا وقـــى ابنـــك عبـــد اهللا أينقـــه    

ــارحة    ــي سـ ــاه وهـ ــي حمـ ــا فـ رأيتهـ

ــشبعها    ــد اهللا يـ ــان عبـ ــا كـ ــت مـ فقلـ

ــت  ــد اسـ ــه  قـ ــي تجارتـ ــاهي فـ عان بجـ

ــه  ــال إن لــ ــت المــ ــاق لبيــ ردوا النيــ

ــعها   ــة هللا واضــــ ــذه خطــــ وهــــ

ــا  ــشود جانبهــ ــتراكية المنــ ــا اإلشــ مــ

ــا    ــا و منبتهـ ــن أهليهـ ــن نحـ ــإن نكـ فـ

ـــربه   ــصر فغـ ــى نـ ــال علـ ــى الجمـ جنـ

ــاحبها  ــسمات الحـــسن صـ ــت قـ ــم رمـ وكـ

ــا  ــوال حـــسن رونقهـ ــروض لـ ــرة الـ وزهـ

كانــــت لــــه لمــــة فينانــــة عجــــب

ــا    ــت عقائلهـ ــشى مالـ ــى مـ ــان أنـ وكـ

ــغفا   ــمه شـ ــالي باسـ ــت الليـ ــتفن تحـ هـ

ــه  ــتَ بــ ــا أتيــ ــه لمــ ــززت لمتــ جــ

ــدينتهم    ــن مـ ــول عـ ــه تحـ ــصحت فيـ فـ

ــا ــت نوافحهــ وفتنــــة الحــــسن إن هبــ

ـــلم مواضـــيها ــه لـــم تث عزيمـــة من

ــا  ــا ينافيهـ ــا فيمـ ــى غيرهـ وال رعـ

ــديها    ــد يب ــي الح ــة ف ــن رأف ــه م لدي

عـــن النقـــائص واألغـــراض تنزيهـــا

اهللا أودع فيــــــها مــــا ينقيـــــها

ــا   ــرص يغويه ــا ال الح ــد يعرفه ال الحق

وهــو واليهــا ولــم تخفــه بمــصر   

ــا    ــي بواديه ــرا ف ــل عم ــست تجه و ل

ــا  ــيس يخطيه ــرأي ل ــوب ب ــي الخط يرم

ـــها   ــال يزجي ــى األجم ــرو إل ــام عم وق

أموالـــه وفـــشا فـــي األرض فاشـــيها

ــا فــي مراعيهــا     ــا اطلعــت عليه لم

ــا    ــزت أعاليه ــد اهت ــصور ق ــل الق مث

ــا   ــان يرويه ــدي أو ك ــن ول ــم يك ــو ل ل

وبــات باســم أبــي حفــص ينميهــا    

لزيــادة فيهــا قبــل شــاريها   حــق ا

ردت حقوقـــا فأغنـــت مـــستميحيها  

ــا  ــن مبانيه ــى م ــر مبن ــورى غي ــين ال ب

فإنــــهم عرفوهـــا قــــبل أهليــــها

ـــها  ـــه ويبكيـ ــة تبكيـ ــن المدينـ عـ

ــا وأتعبـــت قـــصبات الـــسبق حاويهـ

ــا    ــف جانيه ــا ك ــتطالت عليه ــا اس لم

ـــها   ـــق أن يحلي ـــين خلي ـــى جب عل

ــسب    ــسن ي ــاد الح ــه وك ــوقا إلي يهاش

وللحـــسان تمـــن فـــي لياليهـــا   

ــا    ــسن حاليه ــي الح ــا ف ــاق عاطله فف

فإنهـــا فتنـــة أخـــشى تماديهـــا   

كفتنـــة الحـــرب إن هبـــت ســـوافيها
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ــرا  ــسرى أن رأى عمــ ــاحب كــ وراع صــ

ــا  ــرس أن لهــ ــوك الفــ ــده بملــ وعهــ

ــرأى   ــه فــ ــي نومــ ــستغرقا فــ رآه مــ

ــدوح     ــل ال ــت ظ ــرى تح ــوق الث ــشتمالف م

ــره   ــان يكبـ ــا كـ ــه مـ ــي عينـ ــان فـ فهـ

ــق أصـــبحت مـــثال     ــال قولـــة حـ وقـ

أمنـــت لمـــا أقمـــت العـــدل بيـــنهم    

ــها  ــشورى و حارسـ ــة الـ ــا رايـ ــا رافعـ يـ

لـــم يلهـــك النـــزع عـــن تأييـــد دولتهـــا

لـــم أنـــس أمـــرك للمقـــداد يحملـــه    

ــم شـــعبا     ــالث رأيهـ ــد ثـ ــل بعـ إن ظـ

ــصرفها   ــيس يـ ــس لـ ــوة نفـ ــب لقـ فاعجـ

ــ ــعها  درى عميـ ــشورى بموضـ ــي الـ د بنـ

ــي حكومتـــه     ــرأي فـ ــتبد بـ ــا اسـ ومـ

رأي الجماعــــة ال تــــشقى الــــبالد بــــه

يــا مــن صــدفت عــن الــدنيا و زينتهــا     

ــين رأوا   ــشام حـ ــاب الـ ــت ببـ ــاذا رأيـ مـ

ــه  ــرذون تقدمــ ــى البــ ــوك علــ ويركبــ

ــه    ــاال براكبــ ــج مختــ ــشى فهملــ مــ

فـــصحت يـــا قـــوم كـــاد الزهـــو يقتلنـــي

يـــاكم عمـــر وكـــاد يـــصبو إلـــى دن  

ــه بـــدال     ــي بـ ــال أبغـ ــابي فـ ردوا ركـ

ــا   ــدر منبطحــ ــام القــ ــن رآه أمــ ومــ

وقــــد تخلــــل فــــي أثنــــاء لحيتــــه

ــى  ــؤمنين علــ ــر المــ ــاك أميــ رأى هنــ

يــستقبل النــار خــوف النــار فــي غــده     

ــا    ــو راعيه ــال وه ــة عط ــين الرعي ب

ــا  ــراس يحميه ــد واألح ــن الجن ــورا م س

ــمى معانيهــا     ــة فــي أس ــه الجالل في

ببـــردة كـــاد طـــول العهـــد يبليهـــا

ــدني   ــر والـ ــن األكاسـ ــديهامـ ا بأيـ

ــا    ــل يرويه ــد الجي ــل بع ــبح الجي وأص

فنمــت نــوم قريــر العــين هانيهــا    

جــزاك ربــك خيــرا عــن محبيهــا    

وللمنـيـــــــة آالم تعـانيـــــــها

إلــى الجمــــاعة إنـــذارا و تنبيــــها 

ــا  ــي هواديه ــرب ف ــسيف و اض ــرد ال فج

طعــم المنيــة مــرا عــن مراميهــا    

ــا    ــا و يعليه ــاش يبنيه ــا ع ــاش م فع

ــ ــسـتبديـهاإن الحكومـ ــري مـ ـة تغـ

رغــم الخــالف ورأي الفــرد يــشقيها   

فلـــم يغـــرك مـــن دنيـــاك مغريهـــا

أن يلبـــسوك مـــن األثـــواب زاهيهـــا

ـــها  ـــلو مرائيـ ــة تحـ ــل مطهمـ خيـ

ـــها    ــا بعالي ــا تزه ــراذين م ــي الب وف

ــا   ــست أدريهـ ــال لـ ــي حـ وداخلتنـ

ويرتـــضي بيــــع باقيـــة بفانــــيها

ردوا ثيـــابي فحـــسبي اليـــوم باليهـــا

والنــار تأخــذ منــه وهــو يــذكيها    

ــا  ــي فيه ــاب ف ــوه غ ــدخان وف ــا ال منه

ــا   ــر اهللا رائيهـ ــروع لعمـ ــال تـ حـ

ــا    ــالت مآقيه ــشية س ــن خ ــين م والع
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ــركتهم    ــوم شـ ــدة قـ ــي شـ ــاع فـ إن جـ

ــضته  ــدنيا بقبــ ــة و الــ ــوع الخليفــ جــ

ــيرته   ــص و سـ ــا حفـ ــاري أبـ ــن يبـ فمـ

ــوم ــا   ي ــال له ــوى فق ــه الحل ــتهت زوج اش

ال تمتطــــي شــــهوات الــــنفس جامحــــة

وهــل يفــي بيـــت مــال المــسلمين بمـــا    

ــست أرزؤه  ــي لــ ــك اهللا إنــ ــت لــ قالــ

لكـــن أجنـــب شـــيأ مـــن وظيفتنـــا    

ـــها    ــا يكافئـ ــا مـ ــا ملكنـ ــى إذا مـ حتـ

قـــال اذهبـــي و اعلمـــي إن كنـــت جاهلـــة

ــة   ــي حاملـ ــس و هـ ــد خمـ ــت بعـ وأقبلـ

نـــي غـــافال فـــدعي  فقـــال نبهـــت م 

ــة    ــى بموفيـ ــر يرضـ ــى عمـ ــي علـ ويلـ

ــه   ــسلمين بـ ــا فالمـ ــن قوتنـ ــا زاد عـ مـ

ــدت    ــا عهـ ــت و مـ ــه كانـ ــذاك أخالقـ كـ

ــه  ــالم هيبتــ ــة و اإلســ ــي الجاهليــ فــ

ــرار مرحمـــة     ــدته أسـ ــي شـ ــي طـ فـ

ــرامته    ــى صـ ــي أوفـ ــه فـ ــين جنبيـ وبـ

ــه  ــصقول درتـ ــصارم المـ ــن الـ ــت عـ أغنـ

ــصاحبها   ــى لـ ــصى موسـ ــه كعـ ــت لـ كانـ

ــ ــا أخـ ــي مالعبهـ ــذراري فـ ــى الـ اف حتـ

اريـــت تلـــك التـــي هللا قـــد نـــذرت    

ــا  ــي لنـ ــاد النبـ ــئن عـ ــذرت لـ ــت نـ قالـ

ــألت  ــد مـ ــادي وقـ ــضرة الهـ ــت حـ ويممـ

ــدفعت   ــدف و انـ ــشت بالـ ــتأذنت و مـ واسـ

ــه   ــر بجانبــ ــو بكــ ــصطفى وأبــ والمــ

ــر    ــا عمـ ــد لهـ ــن بعـ ــى إذا الح مـ حتـ

وخبـــأت دفهـــا فـــي ثوبهـــا فرقـــا    

ــول اهللا   ــم رسـ ــان حلـ ــد كـ ــسهاقـ يؤنـ

ــسما   ــي اهللا مبتــ ــبط وحــ ــال مهــ فقــ

ــيها  ــنهم غواش ــي ع ــي الجــوع أو تنجل ف

ــا    ــبحان موليه ــة س ــد منزل ــي الزه ف

ــشبيها  ــاروق تـ ــاول للفـ ــن يحـ أو مـ

ــريها  ــوى فأش ــن الحل ــي ثم ــن ل ــن أي م

ــن  ــز ع ــسرة الخب ــا فك ــواك تجزيه حل

تـــوحي إليـــك إذا طاوعـــت موحيهـــا

ـــيها  ـــت أبغ ـــس كن ــة نف ــاال لحاج م

ـــها  ـــال أسوي ــى ح ــوم عل ــل ي ــي ك ف

ـــيها    ـــي ال أثن ـــم إن ـــها ث شـريت

ــيها  ــس كاسـ ــي نفـ ــة تغنـ أن القناعـ

ــشهيها  ــن تـ ــضي مـ ــات لتقـ دريهمـ

ــا    ــي فيه ــق ل ــدراهم إذ ال ح ــذي ال ه

ــستزيدها  ــى مـ ــاف وينهـ ــى الكفـ علـ

ــى ف ــا   أول ــال رديه ــت الم ــومي لبي ق

بعــــد النبــــوة أخـــالق تحــــاكيها

ــا    ــدو عواديه ــال تع ــوب ف ــي الخط تثن

ــا    ــدو عواديه ــال تع ــوب ف ــي الخط تثن

ـــها    ـــرعى ذراري ـــدة ت ـــؤاد وال ف

ــا    ــنفس عاتيه ــوي ال ــت غ ــم أخاف فك

ــا  ــازا بواديهـ ــل مجتـ ــزل البطـ ال ينـ

وراع حتـــى الغـــواني فـــي مالهيهـــا

ـــول اهللا ــشــودة لرسـ ـــهاانـ تهديـ

ـــها    ــي أغنيـ ــى دف ــزوة العل ــن غ م

أنـــور طلعتـــه أرجـــاء ناديهـــا   

ــشجيها   ــاء م ــا ش ــا م ــشجي بألحانه ت

ـــها  ــن أغانيـ ــا مـ ــران عليهـ ال ينكـ

ــا   ــوف يرديه ــاد الخ ــا وك ــارت قواه خ

ــا  ــو أن األرض تطويهـ ــه وودت لـ منـ

ــشيها    ــص يخ ــي حف ــش أب ــاء بط فج

ــيها  ــى يواسـ ــسامته معنـ ــي ابتـ وفـ
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ــر    ــا رأى عمـ ــيطانها لمـ ــر شـ ــد فـ قـ

ــذوا   ــالراح فانتبــ ــوا بــ ــة ولعــ وفتيــ

ــم    ــت بهـ ــا علمـ ــائطهم لمـ ــرت حـ ظهـ

ــذت   ــد أخـ ــر قـ ــتهم و الخمـ ــى تبينـ حتـ

ــوا    ــا لبثـ ــا فمـ ــم فيهـ ــفهت آراءهـ سـ

ــإذا    ــنهم فـ ــي ديـ ــيههم فـ ــت تفقـ ورمـ

قـــالوا مكانـــك قـــد جئنـــا بواحـــدة    

البيـــوت مـــن األبـــواب يـــا عمـــرفـــأت 

واســـتأذن النـــاس أن تغـــشى بيـــوتهم   

وال تجــــسس فهــــذي اآلي قــــد نزلــــت

ــتهم   ــرت حجـ ــد أكبـ ــنهم و قـ ــدت عـ فعـ

ــرج   ــى حـ ــانوا علـ ــت و إن كـ ــا أنفـ ومـ

ــت     ــد رفع ــسرح ق ــماء ال ــي س ــرحة ف وس

أزلتهــا حــين غــالوا فــي الطــواف بهــا     

هـــذي مناقبـــه فـــي عهـــد دولتـــه    

نهن نابلــــةفــــي كــــل واحــــدة مــــ

لعــــل فــــي أمــــة اإلســــالم نابتتــــة

حتــى تــرى بعــض مــا شــادت أوائلهــا     

وحــسبها أن تــرى مــا كــان مــن عمــر     

ـ  ــشياطين تخـ ــا إن ال ــأس مخزيه شى ب

ــي تعاطيهــا     ــدوا ف ــا و ج ــم مكان له

ــاجيها  ــاء سـ ــر األرجـ ــل معتكـ والليـ

ــيها  ــاقيها و حاسـ ــة سـ ــو ذؤابـ تعلـ

ــسفيها   ــت ت ــا جئ ــى م ــعوك عل أن أوس

ــا   ــاروق تفقيه ــوا الف ــد برع ــشرب ق بال

ـــها وجئتـــــنا بثـــــالث ال تباليــ

فقـــد يـــزن مـــن الحيطـــان آتيهـــا

ــا ــدار أو تحييهـــ ــم بـــ وال تلـــ

لــم تــذكر نواهيهــا  نهي عنــه فبــال

ــا    ــاب اهللا يمليهـ ــت كتـ ــا رأيـ لمـ

ــيها ــات عاصـ ــك باآليـ مـــن أن يحجـ

ــا    ــها تيه ــن رأس ــصطفى م ــة الم ببيع

وكــان تطوافهـــم للــدين تــشويـها   

ـــها   ـــاب أحكيـ ــشاهدين ولألعقـ للـ

ـــيها  ـــس واع ــذو نف ــائع تغ ــن الطب م

تجلــو لحاضــرها مـــرآة ماضيـــها   

ــا     ــاه بانيه ــا عان ــصروح وم ــن ال م

ينبــه منهــا عــين غافـــيها   حتــى 

خیر الدین وانلي-الصحابُة: قالوا
ــالوا  ــده : قـ ــوا بعـ ــد تَولَّـ ــصحابةُ قـ الـ

ــت  ــَل  : قلـ ــن حمـ ــر مـ ــصحابةُ خيـ الـ

ــالوا  ــد : قــ ــب آَل محمــ ــتَ تحــ فأنــ

ــتُ  ــابعين فقلــ ــلَفُ : والتــ ــم ســ هــ

ــسلطانِ   ــاِل والـــ ــازعوا للمـــ وتنـــ

ــصطفى     ــد الم ــاسِ بع ــدى للن ــدنانياله الع

ــسانِ  ــاً ذوي اِإلحـــ ــحباً وَأتباعـــ صـــ

الهــــدى وعقيــــدتي ســــلَفيةُ البنيــــانِ

وانليالدینخیر-بكرأبوالصدیق
َأتعبــتَ بعــدك مــن للحكْــمِ قــد جــاؤوا     

ــةً  ــِل اهللا قاطبـ ــحاب رسـ ــر َأصـ ــا خيـ يـ

ــأ   ــارِ ملتَج ــي الغ ــْل ف ــارِ ه ــاحب الغ ــا ص ي

  وانــس ــت النِّـ ــذاك َأتعبـ ــماء (( كـ ))َأسـ

ــواء  ــراء حــ ــشةَ الحمــ ــتْ بعائــ باهــ

ــداء   ــدامٍ وَأصــ ــع َأقــ ــه وقْــ وفوقَــ
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 نــز ــينِ ال تحـ ــاني اثْنـ ــا ثـ ــايـ فغاركُمـ

  ــم ــلِّ به ــِل ص الرس ــد ــاسِ بع ــضَل الن ــا َأف ي

فَأنــــــتَ َأوُل صــــــديق ومتَّبِــــــعٍ

يــا مــن بــذلتَ جميــع المــاِل محتــسباً     

ــرمٍ  ــي كـ ــحاب فـ ــك اَألصـ ــبقتَ أقرانَـ سـ

ــه  ــصومِ تخلُفُــ ــبه بالمعــ ــتَ َأشــ فكنــ

ــه    ــر تحملُـ ــذا اَألمـ ــى بهـ ــتَ َأولـ وَأنـ

كنــتَ تحلُبهــا يــا مــن حلبــتَ شــياهاً   

ــارفةً  ــرِ صـ ــذا األمـ ــشاغَل هـ ــتْ مـ ظنـ

ــادمهم ــومٍ خــ ــأمير القــ ال تَقلقــــي فــ

  ــه ــصحاً ُألمتــ ــه نُــ ــدين علَّمــ فالــ

والمــــصطفى تَمــــم األخــــالقَ كملَهــــا

ــةَ   ــضالً ومكرمـ ــوى فـ ــارٍ حـ ــرم بغـ أكـ

وقفـــتَ فـــي وجـــه رومـــانٍ ذوي طمـــع

وكنـــتَ للفـــرس مقراضـــاً ومطرقـــةً   

 ــسة ــاً بحابــ ــا بعثــ ــرب مــ وردةُ العــ

  ــن الن ــْل لمـ ــةٌ -وقـ ــراب مانعـ واَألعـ

    ــاتلَهم ــبالً لقـ ــوا حـ ــو منعـ ــاِهللا لـ تـ

ــا   ــاِل تمنعهـ ــاة المـ ــين زكـ ــرقَ بـ ال فـ

ــا ــانِ تاركُهــ ــن األركــ ــاةَ مــ إن الزكــ

ــتْ  ــإن تُركـ ــي فـ ــظ ال تكفـ ــهادةُ اللفـ شـ

ــا  ــرء قاِئلهــ ــاء المــ ــصان دمــ وال تــ

خليفــةُ يزجـــي الجــيشَ يدفعـــه  مــضى ال 

ــا  ــي بكـــر معامعهـ خاضـــتْ جيـــوشُ َأبـ

ــدداً   ــا بـ ــتْ قُراءنـ ــد َأرهقـ ــالحرب قـ فـ

فليــــأمرِ الحــــاكم الــــصديقُ َأقــــرَأهم

ــا    ــرِ ُأمتنـ ــن خيـ ــصبةٌ مـ ــه عـ وحولَـ

  فــح ــي صـ ــابِ اِهللا فـ ــع كتـ ــم جمـ وتـ

ــذا   ــديقنا وكـ ــن صـ ــين مـ ــرت العـ وقـ

ــوزي  ــم الـ ــه نعـ ــصٍ ففكرتُـ ــو حفـ ر َأبـ

 ــار ــا ج ــد((ي ــعدتْ )) أحم ــه س ــي روضٍ ب ف

ــصرةُ المـــــولى وآالء   ــه نـــ تحفُّـــ

ــِل بكّـــاء  ــا ضـــر َأنـــك فـــي الترتيـ مـ

ــراء   ــان إسـ ــا كـ ــالطوِد لمـ ــتَ كـ وقفـ

ــزاء  ــرام و ِإجـ ــد ِإكـ ــي الخلْـ ــك فـ يهنيـ

ــزمٍ   ــبقتَ بعـ ــا سـ ــضاء كمـ ــه ِإمـ فيـ

ــراء   ــه ضــ ــالة إذا نابتْــ ــى صــ علــ

ــاء  ــم َأعبــ ــاره والحكْــ ــتَ مختــ فَأنــ

ــاء    ــدك عميـ ــم تَفقـ ــة لـ ــَل الخالفـ قبـ

ذا اَألمـــر عـــن شـــاتها والـــشاةُ جربـــاء

ــراء    ــاٍل وإِِِِِِِِِغـ ــصب عـ ــره منـ ــا غـ مـ

والــــدين للفكــــرِ واَألخــــالق إحيــــاء

ــراء   ــانتْه نكـ ــا شـ ــارِ مـ ــاحب الغـ وصـ

تحــوِ مثلَهمــا فــي الــدهرِ غبــراء    لــم

ــاعهم بتــــرا وبلْقــــاء ضــــاقتْ بَأطمــ

ــاء  ــى وعرجــ ــالُهمِ َأعمــ ــك َأفيــ فتلــ

ــثْ  ــامةَ((فابعـ ــداء )) ُأسـ ــداء َأصـ فالبيـ

لـــيس فــي اإلســـالمِ ِإغـــضاء -زكاتَهــا  

ــاء   ــشرِك محـ ــره للـ ــا غيـ ــيفي ومـ سـ

ــالء  ــانِ ِإعــ ــنٍ ولَألركــ ــد ركْــ وجحــ

ــسي   ــه والــ ــدم دينَــ ــاءمهــ فُ بنّــ

ــراء  ــد اِهللا بتْــ ــي عنــ ــا فهــ أركانُهــ

ــاٌل وآراء   ــصدقْه َأفعــ ــم تــ ــا لــ مــ

ــواء  ــُل َأهـ ــدهم والجهـ ــرِ مرتـ ــي نحـ فـ

ــراء    ــاب وقـ ــاسِ كُتّـ ــي النـ ــلَّ فـ فقـ

ــراء  ــرض وِإجــ ــا فــ ــع قرآننــ وجمــ

ــوزاء   ــراء جـ ــي القُـ ــو فـ ــه وهـ بجمعـ

ــراء    ــوحي قَــ ــب للــ ــم كاتــ وكلُُّهــ

 ه ــالحرب ــه فــ ــضم آياتــ ــاءتــ وجــ

ــاء   ــاروقُ وضـ ــه الفـ ــمٍ رأيـ ــن ملْهـ مـ

هـــي الـــصواب وبعـــض الفكـــرِ خطّـــاء

 ــاح ــةَ((بطـ ــاء )) طابـ ــاتُ غنّـ فالروضـ
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ــاحتَها    ــلَّ سـ ــارٍ حـ ــرم جـ ــتَ أكـ ألنـ

ــدنا  ــِل َأحمـ ــرِ الرسـ ــقَ لخيـ ــتَ الرفيـ كنـ

  ــاحبه ــرٍ وصـ ــي قبـ ــلواه فـ ــتَ سـ وأنـ

ــةٌ   ــصديق منزلـ ــة الـ ــوقَ منزلـ ــا فـ مـ

وقفـــتَ فـــي وجـــه رومـــانٍ ذوي طمـــع

مطرقـــةًوكنـــتَ للفـــرس مقراضـــاً و  

 ــسة ــاً بحابــ ــا بعثــ ــرب مــ وردةُ العــ

  ــن الن ــْل لمـ ــةٌ -وقـ ــراب مانعـ واَألعـ

    ــاتلَهم ــبالً لقـ ــوا حـ ــو منعـ ــاِهللا لـ تـ

ــا   ــاِل تمنعهـ ــاة المـ ــين زكـ ــرقَ بـ ال فـ

ــا ــانِ تاركُهــ ــن األركــ ــاةَ مــ إن الزكــ

ــتْ  ــإن تُركـ ــي فـ ــظ ال تكفـ ــهادةُ اللفـ شـ

ــا  ــرء قاِئلهــ ــاء المــ ــصان دمــ وال تــ

ــاء  ــلُّ والمـ ــاب الظـ ــوار وطـ ــاب الجـ طـ

إن مــــسه الخيــــر َأو نابتْــــه بأســــاء

ــاء    ــد نعمـ ــدار الخلـ ــرزخٍ وبـ ــي بـ فـ

حاشــــا الَّنبيــــين فالــــصديقُ عليــــاء

ــاعهم بتــــرا وبلْقــــاءضــــاقتْ بَأطمــ

ــاء  ــى وعرجــ ــالُهمِ َأعمــ ــك َأفيــ فتلــ

ــثْ  ــامةَ((فابعـ ــداء )) ُأسـ ــداء َأصـ فالبيـ

لـــيس فــي اإلســـالمِ ِإغـــضاء -زكاتَهــا  

ــاء   ــشرِك محـ ــره للـ ــا غيـ ــيفي ومـ سـ

ــالء  ــانِ ِإعــ ــنٍ ولَألركــ ــد ركْــ وجحــ

ــاء    ــسيفُ بنّــ ــه والــ ــدم دينَــ مهــ

 اِهللا ب ــد ــي عنــ ــا فهــ ــراءأركانُهــ تْــ

ــاٌل وآراء   ــصدقْه َأفعــ ــم تــ ــا لــ مــ

وانليالدینخیر-عفانبنعثمان
لْيــــاءذو النّــــورين فــــي الع عثمــــان

ــالمه  ــابقٌ إســ ــصحابة ســ ــيخُ الــ شــ

ــوده  ــستَحي وبجــ ــك تَــ ــه المالئــ منــ

ــه ؟   ــه أو حلْمـ ــي علْمـ ــه فـ ــن مثلُـ مـ

صـــان الكتـــاب عـــن التالعـــبِ مـــصحفٌ

ــه إال ا ــا ذمــ ــسهممــ ــروافض بْئــ لــ

قــــالوا يــــولّي أهلَــــه مــــا أهلُــــه

   وصـــلتْ جيـــوشُ المـــسلمين بـــأمره

ــضتْ  ــرومِ وانقــ ــار الــ ــزتْ بحــ وغــ

    األرضِ دولـــةَ أحمـــد هابـــتْ ملـــوك

  ــه ــسلمين بحكمـــ ــتْ للمـــ وتحقَّقـــ

ــضابِها   ــلِّ هــ ــوقَ كــ ــر فــ اُهللا أكبــ

  ــاهر ــز ظــ ــالم عزيــ ــدين إســ فالــ

ــوك تق ــم الملــ ــهظلــ ــت اركانــ وضــ

  ــه ــب رئاِلـ ــابِ جنْـ ــاب الغـ ــشتْ ذئـ ومـ

   ــة ــة مأمونــ ــابِ بذمــ ــُل الكتــ أهــ

ـ  ــشهيد معطِّــــ ــواءودم الـــ ر األجـــ

ــاء   ــُل األحيــ ــاء مبجــ ــو الحيــ وأخــ

ــداء   ــي البيــ ــان فــ ــدثُ الركبــ تتحــ

ــراء؟  ــورينِ فـــي القـ ــن مثـــُل ذي النـ مـ

ــاء    ــع الخطّـ ــصرٍ مرجـ ــلِّ مـ ــي كـ فـ

ــاء   ــدنايا نـ ــن الـ ــوِل عـ ــهر الرسـ صـ

ــتلكم األعبــــــاء إال الجــــــدير بــــ

لألطلـــــسي وللـــــشماِل النــــــائي  

وارعلــــى شُــــطآنهم كــــالبرق كــــاألن

ــاء  ــي الهيجــ ــرينِ فــ ــةَ البكْــ وخليفــ

ــصماء  ــزة العــ ــاني العــ ــمى معــ أســ

خفاقــــــةُ الرايــــــات واألصــــــداء

ــراء  ــاوس الغبـــ ــسلمون أشـــ والمـــ

ــواء   ــاغوت واألهـــ ــادة الطـــ وعبـــ

والظعـــن قـــد أمنـــتْ أذى الـــصحراء   

ــذاء   ــن اإليــ ــت عــ ــوقُهم جلّــ وحقــ
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ــوا   ــاة تنعمـ ــد الحيـ ــي رغَـ ــاس فـ والنـ

ــم    ــده لـ ــين وجنـ ــيس اللعـ ــن إبلـ لكـ

 ــة ــاء بهمــ ــويضِ البنــ ــسعوا لتقــ فَــ

ــوا  ــراضِ أن يتملْملــ ــروا ذَوي األغــ أغــ

ــسلمٍ   ــُل مـ ــو َأنبـ ــةَ وهـ ــوا الخليفـ ذمـ

ــ ــألّبوا  وتجمــ ــم تَــ ــاء ثــ ع الغوغــ

  ــه ــوق كتابِـ ــرِ فـ ــاء الحبـ ــرتْ دمـ وجـ

ــةٌ   ــة أمــ ــد الخليفــ ــصدعتْ بعــ وتــ

ــي     ــاً ف ــداً محكَم ــان س ــاء وك ــى البن ووه

وغـــدا القمـــيص لـــذي المـــآربِ حجـــةً 

   ــة ــن فتنـ ــشتكى مـ ــه المـ ــإلى اإللـ فـ

ــودةٌ  ــواَل إال عــ ــصلح األحــ ــن يــ لــ

وتمتّعــــــوا بــــــاألمنِ والــــــسراء

ــود أ  ــؤوا والهــ ــداء يهنــ ــُل الــ صــ

ــصحِ للـــــدهماء   ــستّروا بالنـــ وتـــ

ــد فـــي الغوغـــاء  ومـــضوا لـــزرعِ الحقْـ

ــراء ــاحبِ اإلســ ــي صــ ــا رفيقــ حاشــ

وتَــــسوروا الجــــدران فــــي الظلمــــاء

ــاء   ــي العليــ ــومِ فــ ــد للمظلــ والخلْــ

وتنــــــاثرتْ كتنــــــاثرِ األشــــــالء

وجـــــه ذي األغـــــراض و األســـــواء

والخَـــرقُ قـــد أعيـــا يـــد الرفّـــاء    

تَــــــدع الحلــــــيم بحيــــــرة اآلراء

ــاء  ــا الوضــــ ــا وإخاِئنــــ لكتابِنــــ

القرنياهللاعبدبنعائض-الصحابةعندفاعمن قصیدة 
ــدرهم  ــاعرف قـ ــوام فـ هـــم صـــفوة األقـ

ــم    ــداء وإنهـ ــهموا الفـ ــي لعرضـ عرضـ

ــدرهم   ــرف قــ ــاهم وشــ ــاهللا زكــ فــ

شــهدوا نــزول الــوحي بــل كــانوا لــه     

ــوا   ــصوا أمـ ــوس وأرخـ ــذلوا النفـ لهمبـ

تافـــــه مـــــا ســـــبهم إال حقيـــــر

ــردى  ــي الـ ــصحابة فـ ــدام الـ ــار أقـ لغبـ

ــرء    ــوى ام ــول س ــحاب الرس ــال أص ــا ن م

ــا   ــسها إتالفهــ ــالعيون ومــ ــم كــ هــ

ــا   ــشاهد كلهـ ــهد المـ ــرهم شـ ــن غيـ مـ

ــصمه   ــصحابة خـ ــان الـ ــن كـ ــٌل لمـ ويـ

ــي  ــيس فـ ــادلون ولـ ــصحابة عـ ــل الـ كـ

ــيهم    ــه علـ ــي اإللـ ــد رضـ ــسيت قـ أنـ

ــأ   ــمعت بـ ــإذا سـ ــدا فـ ــذوالً غـ ن مخـ

ــا   ــق خالنــ ــبهم الموفــ ــاح ســ مفتــ

ــسبه  ــَل وحــ ــة الجليــ ــي معاويــ أعنــ

ــه   ــار إال أنــ ــاره المختــ ــا اختــ مــ

   ــد ــق فاهتـ ــا موفـ ــداهم يـ ــى هـ وعلـ

   ــرد ــام أبـ ــن غمـ ــر مـ ــى وأطهـ أزكـ

  ــد ــى مقعــ ــدين أعلــ ــم بالــ وأحلهــ

  ــد ــيض الملحـ ــن البغـ ــاة مـ ــم الحمـ نعـ

 ــردد ــالم دون تــ ــصرة اإلســ ــي نــ فــ

   ــود ــد أســ ــشوههم بحقــ ــذٌل يــ نــ

   ــد ــين األبعـ ــن جبـ ــى مـ ــى وأعلـ أغلـ

ــس ــت خــ ــصدتمــ ــسوء المقــ ارته لــ

 ــرود ــون بمــ ــدمي العيــ ــاك أن تــ إيــ

   ــد ــسن تعبـ ــشابههم بحـ ــن يـ ــل مـ بـ

 ــد ــوم الموعــ ــار يــ ــاكم الجبــ والحــ

  ــد ــل معربــ ــب لكــ ــهم ثلــ أعراضــ

 ــهد ــشهادة فاشـ ــى الـ ــة وعلـ ــي توبـ فـ

ــدي   ــاط المعتـ ــاقطع نيـ ــبهم فـ ــي ثلـ فـ

 ــد ــيمِ األرشــ ــا للحلــ ــي التحايــ أزجــ

   ــد ــتَ اليـ ــا ثبـ ــب وحينـ ــان كاتـ إذ كـ

    مهتـــد أمـــين فـــي صـــراط بـــرح
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ــت    ــام وبوركـ ــر األنـ ــه خيـ ــا لـ ودعـ

دعــا النبــي  : حتــى تقــي الــدين قــال   

ــصاله    ــر خـ ــه وخيـ ــن مناقبـ ــو مـ هـ

ــا  ــدواهي حبنــ ــة الــ ــرو داهيــ وِلعمــ

ــا    ــن قوادنـ ــصر مـ ــاتح مـ ــم بفـ أنعـ

ــو  ــا  لـ ــك لمـ ــه شـ ــي إيمانـ ــان فـ كـ

ــم يكـــن  ــول ولـ ــحاب الرسـ ــلى بأصـ صـ

ــبهم   ــاول ثلــ ــضهم يحــ ــن مبغــ لكــ

ــه  ــراح وهمـ ــى الجـ ــذباب علـ ــو كالـ هـ

ــا   ــي ديننـ ــب فـ ــصحابة واجـ ــب الـ حـ

ــدها  ــائهم ونعــ ــن أخطــ ــفُ عــ ونكــ

ونــــصونهم مــــن حاقــــد ونحــــوطهم

ــصححاً     ــديث م ــص الح ــي ن ــاء ف ــد ج ق

ــق  ــول محقــ ــب الرســ ــبهم حــ فبحــ

ــم أ ــاً  هـ ــاً نافعـ ــوام علمـ ــق األقـ عمـ

 ــدى ــم هــ ــعياً وأعظمهــ ــرهم ســ وأبــ

 ــى ــضلهم تقــ ــاً وأفــ ــدهم رأيــ وأســ

ــتٌ  ــصحابي ثابـ ــسعود الـ ــن مـ ــول ابـ قـ

ــرهم  ــرة ذكــ ــسنّي كثــ ــة الــ وعالمــ

ــومهم    ــثُ علـ ــم وبـ ــدعاء لهـ ــم الـ ثـ

ــاً  ــضيهم دائمــ ــن مبغــ ــراءةٌ مــ وبــ

ووجـــوب نـــصرتهم علـــى أعـــدائهم   

ديـــا الئمـــي فـــي حـــب صـــحبِ محمـــ

ــداؤنا    ــت فـ ــم وليـ ــداء لهـ ــن الفـ نحـ

ــصهم وال  ــن تنقــ ــسانك مــ ــر لــ طهــ

واذهـــب مـــع األســـالف فـــي تـــوقيرهم

ــردى     ــن ال ــنج م ــوح ت ــفينة ن ــب س وارك

ــسيبٍ   ــابن مـ ــار كـ ــذهب األخيـ ــو مـ هـ

ــالم صــــادقٌ    ــن تيميــــة كــ والبــ

ــرم    ــه محـ ــالفيء عنـ ــبهم فـ ــن سـ مـ

ــاً   ــابة رائعـ ــي اإلصـ ــاً فـ ــرأ كالمـ واقـ

 لــــك عــــدٍل أرغــــدأيامـــه فــــي م

 ــد ــن األبعــ ــرحمن بطــ ــبع الــ ال أشــ

  ــدد ــب واعـ ــك المناقـ ــى تلـ ــف إلـ فأضـ

  ــرد ــى بتفـ ــاز الرضـ ــرى حـ ــا جـ مهمـ

ــد ــامٍ أوحــــ ــن همــــ هللا درك مــــ

 واله خيـــر الخلــــق جــــيش المــــسجد

  ــشهد ــاق بمـ ــل النفـ ــن أهـ ــاه مـ حاشـ

  بتـــــربصٍ وتحـــــرشٍ وترصــــــد

ذى فعــــل الحقــــود األنكــــدوضــــع األ

     هــم خيــر قــرنٍ فــي الزمــان األحمــد

   ــسند ــي المـ ــى فـ ــد أتـ ــراً لمجتهـ أجـ

    بثنائنـــا فـــي كـــل جمـــع أحـــشد

 ــد ــية أحمــ ــحبي وصــ ــي صــ اهللا فــ

 ــد ــه فأبعــ ــصهم وعنــ ــذر تنقــ فاحــ

   وأقلهــــم فــــي كلفــــة وتــــشدد

  ــد ــأمسٍ أو غــ ــدراً بــ ــم قــ وأجلهــ

ــديِ  ــه أو مبتـ ــن منتـ ــدى مـ ــول المـ طـ

ــضل ــندفــــي فــ هم وإذا رويــــت فأســ

بالفــــضل إن الفــــضل تــــاج مــــسود

دمــــنهجهم بــــرغم الحــــس وســــلوك

والكــــره للــــضالّل والــــرأي الــــرديِ

مــــن رافــــضٍ أو ناصــــبٍ أو ملحــــد

   ــد ــوم الموعـ ــتَ يـ ــداك وخبـ ــت يـ تبـ

ــدي   ــشرٍ نفتــ ــر بــ ــداءهم خيــ أعــ

    تــــسمع لنــــذٍل للغــــواة مقلّــــد

 ــسعد ــداهم تــ ــزم هــ ــصحابة والــ لــ

ــسن ــد فالــ ــصن موحــ ــراء حــ ة الغــ

   وأحمـــــد والـــــشافعي وكمالـــــك

ــردي     ــرب ال ــي ح ــاج ف ــفره المنه ــي س ف

بــل لــيس مــن أتبــاعهم هــو معتــدي     

ــصدي    ــشفي ال ــر إذ ي ــد الب ــن عب ــذا اب وك
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ــصت إ ــاره وانـ ــي أخبـ ــذهبي فـ ــى الـ لـ

ــنّة    ــه ذو ســ ــر فإنــ ــن الكثيــ البــ

ــا   ــطية نهجنــ ــة والواســ ــي لمعــ فــ

رتـــب منـــازلهم علـــى مـــا جـــاء فـــي

ــى  ــدراً علــ ــم قــ ــدون أجلهــ فالراشــ

ــضلهموا   ــة فـــ ــشّرون بجنـــ ومبـــ

ــد  ــضٌل زائــ ــوان فــ ــة الرضــ ولبيعــ

ــالمٍ    ــن ظـ ــحبه مـ ــذ صـ ــا رب أنقـ يـ

  فـــاهللا يجمعنــــا بهـــم فــــي جنــــة

 ــائض ــا عــ ــادم مــ ــي إال خــ القرنــ

ــه   ــول وآلـ ــى الرسـ ــه علـ ــلى اإللـ صـ

   عـــن فـــضلهم وكـــذا المحـــب وأورد

    مجـــدد كـــالم وعليـــه فـــي نجـــد

  ــد ــك فاعقــ ــدها بنانــ ــى قواعــ فعلــ

  ــد ــالم مفنــ ــذر كــ ــضيلهم واحــ تفــ

ــسيد  ــة وتــــ ــرتيبهم بخالفــــ تــــ

  ــشهد ــسن المـ ــدرا بحـ ــى بـ ــن أتـ وكمـ

وألهـــل بيـــت المـــصطفى خيـــر النـــدي 

  ــد ــم تُنجـ ــوم إن لـ ــد المظلـ ــن ينجـ مـ

    عنـــد المليـــك مخلّـــد فـــي مقعـــد

ــصدي  ــي مقـــ ــومهم واهللا ربـــ لعلـــ

ــدي   ــد مهتــ ــل عبــ ــحابه ولكــ وصــ

األندلسيلواعظامحمدبنموسىعمرانأبي–ابنة الصدیق 
ــ ــا شَــ ــانيمــ ــْؤمنين وشَــ ان ُأم المــ

ِإنِّـــي َأقُـــوُل مبينـــاً عـــن فَـــضله    

   ــد ــر محمـ ــْأت قَبـ ــضي ال تَـ ــا مبغـ يـ

  ــد ــساء محمـ ــى نـ ــصتُ علـ ــي خُصـ ِإنِّـ

ــه   ــضاِئِل كُلِّــ ــى الفَــ ــبقْتُهن إلــ وســ

ــي   ــين تَراِئبِـ ــاتَ بـ ــي ومـ ــرِض النَّبِـ مـ

ــي ر ــم َأرزوجِــــ ــوُل اِهللا لَــــ ســــ

ــين بِــــصورتي ــُل اَألمــ ــاه جِبرِيــ وَأتَــ

   هــر ــدي سـ ــذْراء عنْـ ــره العـ ــا بِكْـ أنـ

وتَكَلَّــــــم اُهللا العظــــــيم بِحجتــــــي

ــي  ــم حرمتـــ ــي وعظَّـــ واُهللا خَفَّرنـــ

ــذي   ــن الـ ــد لَعـ ــرآنِ قَـ ــي القُـ واُهللا فـ

ــن َأرا  ــخَ مـــ ــصيواُهللا وبـــ د تَنَقُّـــ

ــصنَةُ اإلزارِ برِيَئـــــةٌ   ــي لَمحـــ إنِّـــ

  هــل ــاتَمِ رســـ ــصنَني بخـــ واُهللا َأحـــ

 ــد ــد محمــ ــي اِهللا عنْــ ــمعتُ وحــ وســ

   ــه ــتَ ثيابِـ ــتُ تَحـ ــه وكُنْـ ــى إلَيـ َأوحـ

مــــن ذا يفَــــاخرني وينْكــــر صــــحبتي

ــشَّاني   ــلَّ الـ ــا وضـ ــب لهـ ــدي المحـ هـ

ــساني  ــا بِلــ ــن قَوِلهــ ــاً عــ ومتَرجِمــ

ــاني فا ــان مكــ ــي والمكــ ــتُ بيتــ لبيــ

ــاني   ــتَهن معــ ــر تَحــ ــصفات بِــ بِــ

فالــــسبقُ ســــبقي والعنَــــان عنَــــاني

ــاني  ــان زمــ ــومي والزمــ ــالْيوم يــ فــ

ــاني  ــه وحبــ ــي بِــ ــره اُهللا زوجنــ غَيــ

ــي   ــين رآنــ ــار حــ ــَأحبني المخْتَــ فَــ

ــي منْزِ ــجِيعه فــ ــرانِ وضــ ــي قَمــ ِلــ

ــرآنِ   ــمِ القُــ ــي محكَــ ــي فــ وبراءتــ

وعلــــى ِلــــسانِ نَبِيــــه برانــــي   

ــاني   ــالقَبِيحِ رمــ ــراءة بِــ ــد البــ بعــ

ــاني    ــي شَـ ــسه فـ ــبح نَفْـ ــاً وسـ إفْكـ

ودِليــــُل حــــسنِ طَهــــارتي إحــــصاني

وَأذَلَّ َأهـــــَل اإلفْــــــك والبهتَــــــانِ 

ــن جِبرِئيــــ  ــشاني مــ ــوره يغْــ َل ونُــ

فَحنــــا علــــي بِثَوبِــــه خَبــــاني    

ــاني؟   ــرِه ربــ ــي حجــ ــد فــ ومحمــ
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  م ــن ــوي ديـ ــن َأبـ ــذْتُ عـ ــدوَأخَـ حمـ

    ـــدمحم ـــدعب ينالـــد وأبـــي َأقـــام

ــي  ــةُ فــ ــرِي والخالَفَــ ــر فَخْــ والفَخْــ

 ــد ــاحبِ َأحمـ ــصديق صـ ــةُ الـ ــا ابنَـ وأنـ

   ــه ــه وفَعاِلــ ــي بماِلــ ــصر النَّبــ نَــ

وهمــــا علــــى اإلســــالمِ مــــصطَحبانِ

فالنَّـــصُل نَــــصلي والــــسنان ســــناني 

ــاني  ــراً وكَفـ ــذا مفْخَـ ــسبِي بِهـ ــي حـ أبِـ

ــالنِ   ــسر واإلعــ ــي الــ ــه فــ وحبِيبِــ

ــه ــانِ وخُروجِــ ــن اَألوطــ ــه مــ معــ

عبد الخالق الزھراني–عرض الشریفة 
ــــرطهوم رطــــاه الــــشّريفة ــــرضع

هـــي كـــالنُّجومِ الزاهـــرات وفـــضلُها   

هــــي أمنــــا زوج النبــــي المــــصطفى

ــا  ــب حبهـ ــب نكتُـ ــمسِ الحـ ــضياء شـ بِـ

ــد ذكْرهــــا    ــا وخلّــ ــور برأهــ النَّــ

  ــي ــرض النبـ ــة  عـ ــي جنّـ ــوثرٍ فـ ككـ

ــا   ــرٍ فوقنـ ــماء طُهـ ــي سـ ــرض النبـ عـ

بِنـــتُ العتيـــق فمـــن سيـــستلب الـــضحى

   ــــهبهــــا وتُحبحي النبــــي كــــان

ــةٌ نبويــــةٌ    ــد مقالــ ــضُل الثريــ فــ

ــدرِها   ــي صـ ــه فـ ــي ورأسـ ــاتَ النبـ مـ

  ــشاوة ــفُ غـ ــه ألـ ــى عينيـ ــامن علـ يـ

   ُألم ــاء ــزِْل مـــن أسـ ــارب زلـ نـــايـ

  ــرة ــم عبــ ــاه أعظــ ــه ياربــ واجعلْــ

ــا  ــنا واِهللا دون نبينــــــ أعراضــــــ

ــزةً  ــوتُ أعــ ــد دعــ ــسلمون وقــ يامــ

  ــة ــريمِ بِحكْمـ ــوضِ الكـ ــنِ الحـ ذودوا عـ

ــا     ــسق الحي ــي غ ــذِّكرِ ف ــِل ال ــديِ أه وبِه

ــسنا    ــم الـ ــة وهـ ــدليُل بِظُلمـ ــم الـ فهـ

نفــــثَ الــــس الــــذي ــــواْ أنلَمموولْتَع

ــةً  ــصلى ذلــ ــاراً أن سيــ ــه عــ يكفيــ

  ــه ــارِب ربــ ــاً أن يحــ ــه خزيــ يكفيــ

  ــستقذَر ــاجِر المــ ــد الفــ ــاذا يريــ مــ

  ــر ــامٍ يمطــ ــن غمــ ــم مــ واِهللا أعظــ

  ــر ــة يفخَـ ــرف الكريمـ ــن شـ ــر مـ الفخـ

  ــسطِّر ــاِل نُــ ــات الجمــ ــورِ آيــ وبِنــ

ــــــستكبِرالم فلْيهلَــــــك وبِبغيــــــه

ــذا  ــاُل هـ ــر  أينـ ــأر أحقـ ــرض فـ العـ

 ــر ــد أبتــ ــذوُل وغــ ــشانُئ المخــ والــ

  ــور ــسني األنــ ــو الــ ــواره وهــ أنــ

  ــشَر ــرٍ ينــ ــا كعطْــ ــب بينهمــ والحــ

  ــر ــةَ ينكــ ــشةَ العفيفــ ــن ذا ِلعائــ مــ

  رتَكْثــس ــا يــ ــن أمجادهــ ــد مــ المجــ

 رــص ــا مستَبــ ــى كلُّنــ ــتَ أعمــ إن كنــ

ــ    روليأتــــه عجِــــالً عــــذاب أكبــ

  رــص ــك ينــ ــأن دينَــ ــوقنين بــ للمــ

   ــــرتتفج ــــهودماؤنــــا مــــن أجل

بــــاِهللا عائــــشةَ الــــشّريفةَ فانــــصروا

ــشروا ــصر آت وابـــ ــوا فالنّـــ وتيقَّنـــ

ــصروا  ــسكوا واستبــ ــورِهم فاستمــ ة بِنــ

  رــسف ــة مــ ــنهم ِللْبريــ ــُل مــ والليــ

قَرــستح م علــــى الــــسماء متبــــر مــ

ــادى ــسعر وإذا تمـــ ــالجحيم تُـــ فـــ

   ــــرأكب هــــو واُهللا جــــّل جاللُــــه

محمد إقبال االھوري-ومضة من نور المصطفى
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نسـب المـســيح بنـــى لمـريم ســــيرة        

ـــع  ـــالث مطال ــن ث ــشــرق م ـــد ي و المج

ــن  ــي أم م ــن ه ــي زوج م ــن ه ــت م ــي بن ه

ــصطفى   ــين الم ــور ع ـــن ن ــضة م ــي وم ه

ـــى و لــزوج فاطمـة بـســـورة هــل أت    

ـــم  ــصنان لـ ــا غ ــة نم فـــــي روض فاطم

حســن الــــذي صـان الجماعـة بعدمـــا        

ـــا   ــرار م ــرار و األح ــي األب ــســين ف و ح

ـــدوةٌ   ـــات وق ـــوة لألمهـ ـــي أسـ هــ

لمــا شــــكى المحتـاج خلـف رحابهـــا        

جــــادت لتنقــــذه بـرهــــن خمارهــــا

نـــــور تهــاب النـــــور قــدس جاللــــه

ـــا    ــل غذاءهـ ــصبر الجمي ــن ال ــت م جعل

فمهـــــا يرتـــــل آي ربـــــك بينمــــا

ـــا ـّت وســـــادتها آللـــــئ دمعهـ ــ بلـ

ـــا    ــع دمعه ــرش برف ـــو الع ــل نحـ جبري

ــصطفــى   ــر الم ــد أم ـــي عن ـــوال وقوف ل

ــريحها    ــول ضـ ــواف حـ ــضيت للتطـ لمـ

ـــا  ــدى ذكراهـ ــول الم ـــى ط ـــت علـ بقيـ

طمـة فمــــا أعالهـــا   فــــي مهــد فا  

من ذا يدانـــي فـــي الفخـــار أباهـــا        

ـــا   ـــروم هداه ــشــعوب إذا ت ـــادي ال هـ

ـــا  ــد ضحاه ــشـمس عن ــوق ال ـــاج يف تــ

ـــا ــرات سواه ينجبهمـــــا فـــــــي الني

أمســـى تفرقهــــا يحــــل عراهـــا      

ـــا  ـــا أنداهـ ـــه و مـ ـــى شمائلـ أزكــ

يــــر خطــاهـــا   يترســم القمـــر المن   

رقـت لتلـك النفـوس فــــــي شكواهـــا        

يـا سـحب أيـــن نــداك مـــن جدواهــا         

ـــال ضياهــــا و منــــى الكواكــــب أن تن

و رأت رضـــى الـــزوج الكـــريم رضاهــــا

ـــا  ــشـعير رحاه ـــى ال ــدير علـ ـــدها ت يـ

مــن طــول خـشـــيتها ومــن تقواهــا        

رباهــــاكالطـــّل يــروي فـــــي الجنـــان 

ـــا  ـــن فداه ـــرعته و نحـ ـــدود شــ وحـ

ـــا  ـــب ثراهـ ـــالت طيـــ ـــرت بالقب وغم

محمد جمال الھاشمي–فاطمة الزھراء 
  ــر ــا وال القم ــشمـس تحكيه ـــال ال ــعت ف ش

ـــةٌ   ـــال خاشع ــا األجي ـــود له ـــتُ الخل بن

روح الحيــــاة ، فلـــو ال لطـــفُ عنـــصرها

ــق ، ال روح وال  ـــن االُفـ ــمت عـ ملَـــكسـ

مجبـولــــةٌ مــــن جــــالل اهللا طيــــنتُها

ـــا    ـــيث أن به ـــرها التأن ــاب مفخَ ــا ع م

ـــا    ـــوك به ــت ان تل ـــر جلّ ــصالها الغ خ

ــتْ   ــد نزل ــوحي ، ق ــر ال ـــوة ، س ــى النب معن

حــــوت خـــالل رســــول اهللا أجمـــــعها

ـــةً    ـــقَّ عارج ـــي الح ــي مراق ــدرجت ف ت

ــ   ـــأل الدني ـــنت تم ــم انث ـــاث ـا معارفُهـ

    ـــر ــوان تزده ــا األك ــن نوره ـــراء م زه

ـرـــصالزمــــان إليهــــا تنتــــمي الع اُم

والـــصــور لـــم تـــأتلف بينــــنا األرواح

وال بــــشـر وفاقــــت األرض ، ال جـــــن

ـــا   ــاً عليه ــرفُّ لُطف ـــر ي ــصـون والخَف ال

 ـــخر ــسـاء األرض تفتـ ــال نـ ــى الرجـ علـ

   ـــر ـــا الفك ـــو له ـــاوُل أو تدن ــا المق منّ

   ــسور ـــاتُ وال ــصمتها اآلي ـــت ع ــي بي ف

    لــوال الرسالـــةُ ســاوى أصلـــه الثمــر

   ــستـتر ــسـر م ــث ال ـــور حي ــشرق الن لم

    ــشر ـــي تنت ـــاء وه ــرون عي ــوى الق تط
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ــسـداً    ــضـلها ح ــي ف ــذي راح يخف ــل لل ق

ـــه ؟    ــن سف ـــاء م ـــور بالظلم ــرن الن أتق

ـــه    ـــوال هدايتُ ـــذي ل ـــي ال ـــتُ النب بن

ـــره    ـــاً مفاخ ـــت حق ـــي ورث ـــي الت ه

ـــةٌ    ـــالك حافل ـــا األم ــد ميالده ـــي عي ف

ـــاً    ــضى شرف ــسماء بالمرت ــي ال ــتْ ف تزوج

ـــي   ــفت ف ـــوة أض ـــى النب ـــاعل مراتبه

اُم األئــــمة مــــن طــــوعاً لرغبتـهــــم

قــف يــا يراعـــي عـــن مــدح البتــول ففــي

ـــف    ـــا كي ـــقة عنّ ـــه الحقي ــستروج ين

  ــر ــاذب أش ـــول إالّ ك ـــي الق ــتَ ف ـــا أن م

    ـــر ـــن وال أث ـــقّ ، ال عي ــا كــان للح م

  ـــر ـــورد مدخ ــي ال ــذي ف ــه ال ــر في والعط

 ـــر ــا سم ـــا له ــة العلي ـــي الجن ــور ف والح

  ـــر ــة القم ـــي الرتب ـــا ف ــشمس يقرنه وال

ـــذر ـــوالية ال تبقــــى وال تـ فـــضـل الـ

ــزل    ـــا أو ين ــضاء بن ـــو الق ـــدريعل الق

والزبــــر مديحهــــا تهتــــف األلــــواح

عباس الجنابي-السابقون من األصحاب 
    ــر ــار يفْتخ ــه المخْت ــديثٍ  ب ــن ح ــا م م

ــا نقــضوا     ــن األصــحاب، م ــسابقين م وال

ــة ٌ  ــد المعـ ــماء المجـ ــي سـ ــب فـ كواكـ

  تُهــير ــال سـ ــزتْ األجيـ ــداً هـ ــا راشـ يـ

ــضائلُ  ــار فـ ــدين أنهـ ــة الـ ــي روضـ كفـ

ــنٍ     ــي عل ــفّهتَ ف ــد س ــريشٌ وق ــجتْ قُ ض

ــت  ــرواإذأقبلْــ ــدمت إذ ذُعــ أدبروا،،أقــ

  ــد ــا أحـ ــى بهـ ــسوابقُ ال يحظـ ــك الـ لـ

   ــم ــتَ له ــيم قُل ــروع الغ ــتْ ض ــين جفّ :فح

ــامرة ً  ــالخير عــ ــنّةً  بــ ــنَنْتَها ســ ســ

عـــام الرمـــادةِ  أشـــبعتَ الجيـــاعَ  ولـــم

ــاّزاً  و  ــدرأُ  نَهــ ــتَ تــ ــاًوقَفْــ منْتفعــ

تجــسد العــدُل فــي أمــرٍ  نهــضتَ بــه     

   ــه ــرار لـ ــر ال قـ ــاتُ بحـ ــك الكرامـ لـ

    ــه ــضتَ ل ــصيفاً  وانتف ــا ح ــتَ رأي ــم قل ك

ــا  ــمختَ بهـ ــا شـ ــتَ مفاهيمـ ــم زرعـ وكـ

ــذا ً  ــشيطان متّخـ ــك الـ ــن دربـ ــرُ  عـ يفـ

وتــــستغيثُ بــــك األخــــالقُ مْؤمنــــةً 

ــضا    ــي م ــأوي ف ــاس ت ــستَ والن جعهاعس

اجتمعــاإذاالقــوُل والفعــُل فــي شــخص    

وكُنْــت الــذي يعنيــه يــا عمــر    إال

ــروا   ــه أُ م ــراً ب ــالفوا أم ــدا، وال خ هع

  ــي هللا والغُــــرر ــاههم تنحنــ جبــ

   ريخُ الـــسوبالميــامين حــصراً  تــشْم

  ــر ــان تنغم ــدهر واألزم ــا ال ــرى به الكُب

ــا ال  ــدا يعتامهـ ــنامها وبـ ــرأصـ خطـ

وفّيــتَ إذ غــدروا،، آمنْــت إذ كفَــروا   

    وال بــشر ــزْ  مثلَهــا جــنحي ولــم

   ــر ــه المطَ ــن عليائ ــينْزُل م ــلّوا س ص

 ــسر ــشّرِ  ينْح ــاللِ  ال ــصالةِ  ض ــي ال فف

تُــسرفْ، وقــد نعمــوا بــالخيرِ  وازدهــروا

   تكـــرحوم ـــاعفمـــا تطـــاوَل طم

 ــشر ــاس ينت ــي الن ــره ف ــزل عط ــم ي ول

ختـــصروأنـــت كـــُل عظـــيم فيـــك ي

  روــس ــاتُ والـ ــه اآليـ ــك بـ ووافقتْـ

  ــر ــجارها الثم ــي أش ــضج ف ــا زال ين م

   ــر ــه أثَ ــا ل ــضي م ــواه فيم ــاً س درب

ـــرفـــي أفالكهـــا قم وجهـــك بـــأن

   ــسحر ــع الّ ــى يطل ــسهر حتّ ــت ت وكُنْ

   رــص الع ــه ــزتْ ل ــقُّ  واهت ــسد الح تج
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نابيعباس الج–الثاني اثنین 
ـــفُ  ــه نَقــ ــيال لـ ــين تبجـ ــاني اثنـ الثـ

 هــد ـــار أيـ ـَر المختـ ــص ــذي نَـ ــو الـ هـ

يزلــــزُل األرض إن خَطْــــب ألــــم بــــه

ويـــشْهد الغـــار والخـــيطُ الـــذي نَـــسجتْ

   ـــه ــأمون جانبــ ــصاحب المـ ــه الـ بأنّـ

ــا  ــدرٍ وإخوتهـ ــن بـ ــصحابةَ عـ ــِل الـ سـ

ــوقَ   ــيفَه ف ــاهر س ــن ش م ــن مــريشِ و الع

هـــو الـــذي خَـــصه الـــرحمن منْــــزلَةً 

هـــستلْم هـــذا العتيـــقُ الـــذي ال النــــار

   مـُه ـــوه وأولـــ ــصحـابة آخـ ــلُّ الـ كُـ

أمـــس استـــضافت عيـــوني طيفَـــه وأنـــا

ــائال  ــي قـ ــدا:ومـــر بـ ال تَبتَِئـــــس أبـ

ــتُ ــيدي قلـ ــا سـ ــي: يـ ــد اهللا يلزمنـ عهـ

تب الـــشعر فـــي األرحـــامِ أزرعـــهســـأك

ـَرفُ  ــ ــده شَـ ــا بعـ ــرفٌ مـ ــه شَـ تعظيمـ

مـــصِدقا حيـــثُ ظــــنّوا فيـــه واختلفـــوا

ويبـــذُل الـــروح إن ديـــستْ لـــه طـــرفُ 

ِمنْــــه العناكـــب ســـتْراً لـــيس ينْكَـــشفُ

ــفُ    ــا أص ــوقَ م ــيبدو ف ــفْتُ س صــا و مهم

 هِمــالع ــى أضـ ــذين علـ ــِل الـ ــواسـ زحفـ

ـّه النـــصر بـــْل بالنـــصر يلتحـــفُ يحفـــ

هـــي المعيـــةُ إذْ نـــصت بهـــا الـــصحفُ 

ــفُ   ـــه الوجـ ــا قلبــ ـــس يومـ وال تلبـ

ــفُ      ــره النَّج ــي قب ــرفَتْ ف ــذي شُ ــذا ال ه

مـــن هيبـــة الوجـــه حتـــى اآلن أرتَجِـــفُ

بمـــا يخَـــرفُ معــــتوه ومنَحــــرِفُ   

ــرقَ  ــّل أخـ ــن كُـ ــصفُمـ ــبابٍ سأنتـ سـ

ــفُ  ــارك النُطَـ ــن أخبـ ــدثَ عـ ــى تُحـ حتـ

حمود الشعیبي–الرافضةلجنینالجاھضة
ــسم    ــادة تتبــ ــي غــ ــت بعقلــ ذهبــ

ــا   ــشها وبجفنهـــ ــا وبرمـــ فبعينهـــ

يـــا مبلغــــاً عنــــي ابــــن فرحــــان 

  هــت ــف أسـ ــاً وكاشـ ــاتراً وجهـ ــا سـ يـ

ــا  ــبهك فـــي الغبـ أظننـــت أن النـــاس شـ

ــ ــة فكريــــ ــت عقالنيــــ ةوزعمــــ

ــر  ــت محاضـ ــف وأنـ ــي طيـ ــت فـ أو كنـ

ــا   ــال غطـ ــضي بـ ــث الرافـ ــت الخبيـ أنـ

ــة   ــك فلتــ ــصديق ويحــ ــة الــ أخالفــ

ــصديق  ــافس الــ ــان منــ ــي كــ وعلــ

ــاروق  ــة الفــ ــاً خُطبــ ــذت حمقــ وأخــ

وهــــي الــــشهادة للــــورى بفــــضيلة

ــف ال  ــة كيــ ــين للخالفــ ــو المعــ وهــ

ــرنم  ــحكة تتــ ــؤادي ضــ ــبت فــ وســ

وبثغرهــــــا وبحــــــسنها تــــــتحكم

ــم     ــول وأنظـ ــا أقـ ــغ مـ ــاهللا بلـ أال بـ

ــرم  ــو األثــ ــنان وهــ ــزور األســ ومــ

ــسلم   ــاً تتمــ ــدوت منافقــ ــى غــ حتــ

ــى  ــتمعلم أنّــ ــق المــ ــت األحمــ وأنــ

ــتم    ــن وتكـ ــا تكـ ــصح مـ ــد تصحـ فلقـ

ــنهم   ــيٌ مــ ــة دعــ ــرفض داعيــ للــ

ــرم   ــاك وتبــ ــت تحــ ــسياسة كانــ بــ

ــرغم   ــاً يتـ ــة راغمـ ــأن الخالفـ ــي شـ فـ

فــــي فهــــم رديء بالجهالــــة يوســــم

ــدم  ــسابق المتقـ ــو الـ ــصـ ديـــق وهـ الـ

 ــرم ــي المكـ ــدى النبـ ــضيُل لـ ــو الفـ وهـ
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ــاهراً    ــراً ظـ ــر أمـ ــدا ذا األمـ ــى بـ حتـ

ــا    ــد م ــن بع ــصطفى  م ــي الم ــبِض النب قُ

أنكـــرت صـــحبة مـــسلمي الفـــتح اُأللـــى

ــاجِرو ه ــحابه أنـــــصاره ومهـــ وصـــ

ــوا  ــة أثخنــ ــي أميــ ــت أن بنــ وزعمــ

ــارتي   ــا جـ ــمعي يـ ــي واسـ ــاك أعنـ إيـ

ــن    ــت مـ ــافقُ أنـ ــا منـ ــافق يـ ال ال تنـ

ــا   ــت وإنّمـ ــا افتريـ ــتَ بمـ ــسأ لُعنـ إخـ

فلقــــد جنيــــت علــــى اُأللــــى مــــا

الهــــداة هــــداهم رب الهــــدىوهــــم 

ــه ــال لنبيــــ ــفاهم رب العــــ أصــــ

  ــده ــى توحيـ ــم حمـ ــه بِهـ ــى اإللـ وحمـ

ــسهم  ــه ونفيــ ــهم لــ ــاعوا نفوســ بــ

ــيكهِم   ــم لملــ ــدموا أرواحهــ ــد قــ قــ

فتحـــوا الــــبالد ومـــصروا األمــــصار  

ــى ال  ــداء علــ ــنهم أشــ ــاء بيــ رحمــ

أثنــــى علــــيهم ربنــــا بكتابــــه    

ــ    ى الــصحابة جــرأةً بــل مــا كفتــك عل

أهــــل الروايــــة والدرايــــة والحجــــى

ــد      ــد ق ــنة أحم ــُل س ــم أه ــا ه ــلفٌ لن س

فجعلــــتَ كُتــــبهم حــــوت ســــوءاتهِم

ــى    ــاً علـ ــُل منطويـ ــا نَعـ ــفهتهم يـ سـ

ــتهم   ــببتهم وبهـــ ــتمتهم وســـ وشـــ

ــدى     ــصحابة واعت ــب ال ــن س ــاُل م ــا ح م

     ــصومه ــي خ ــحب النب ــن ص ــل م ــا وي ي

ــضر ــاذا يـ ــب أممـ ــبح الكلـ ــسحب نـ الـ

ــرى    ــا زار الكـ ــق مـ ــالة رب الخلـ وصـ

ــورى  ــادي الـ ــضاً علـــى هـ وســـالمه أيـ

وعلــــى صــــحابته الكــــرامِ جمــــيعهم

ــ    ــه ويعلَــ ــدى إليــ ــاً يهــ ممتَعارفــ

ــلموا  ــايعوه وأســ ــادروه فبــ ــد بــ قــ

ــوا   ــا فتكرمـ ــم بهـ ــول لهـ ــهِد الرسـ شَـ

ــسلم     ــد مـ ــو عبـ ــواهم فهـ ــا سـ ومـ

  ــيهِم ــٌل فـ ــور أصـ ــورِهم والجـ ــي جـ فـ

ــبهم  ــرها ال يــ ــروافضِ ســ ــة الــ لُغَــ

ــذم   ــا أجـ ــى يـ ــةَ الرضـ ــي معاويـ تعنـ

  مــر ــسانك تَكـ ــن ِلـ ــصحابة عـ ــير الـ سـ

ــارِ نَع ــرمتـــستوي بِغُبـ ــستَ تُكـ ــم ولـ لهِـ

  مــو ــصادقون القـــ ــدون الـــ المهتـــ

ــوا  ــه وتنعمــ ــصحبتهم لــ فــــصفوا بــ

وبحبلـــه اعتــــصموا ولــــم يتقــــسموا 

 مــنه ــسة مــ ــتراها بالنفيــ ــا اشــ لمــ

ــوا    ــم يتظلمـ ــالّ ولـ ــوا كـ ــم يجزعـ لـ

إذ نــشروا الهــدى بــين األنــام وعلمــوا    

ــوا    ــد أرغمـ ــوفهِم قـ ــل ألنـ ــارِ بـ كفَّـ

بِـــــذا يعلـــــيهِمفكفـــــاهم عـــــزاً

     مــرأت علــى اُأللــى تبِعــوهبــل قــد ج

أهــِل النــدى مــن للهــدى قــد يممــوا     

بلغــــوا الــــشرع الحنيــــف وترجمــــوا

  ــيهِم ــاً فــ ــم وظلمــ ــضائحاً لهــ وفــ

    مكَـــوــشاك م ــد دفـــينٍ فـــي حـ حقـ

 ــرِم ــك مجــ ــسيت أنَّــ ــرتَهم ونــ وحقــ

 ــشتِّم ــهم ويــ ــى أعراضــ ــى علــ وجنــ

ضٍ عـــــنهممـــــا جابـــــه واهللا را 

  ــرم ــذا المجـ ــصحب هـ ــضر الـ ــاذا يـ مـ

   ــم ــٍل أنجـ ــارت بليـ ــا سـ ــي ومـ جفنـ

   ومعلــــم ــــدرشم ــــةــــن للبريم

    ــنقم ــا تـ ــى مـ ــم علـ ــابعين لهـ والتـ

سفر الحوالي –إن كان دینك في الصبابة دیني 
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ـــي    إن ــصبـابة دين ــي ال ـــك ف ــان دينُ ك

ــوى  ـــا حـ ــرهن ومــ ــوَل وذكـ ودع الطلـ

تعاقـــــب زورهـــــاوذر الطيــــوفَ وإن 

ـــي    ـــمتُ فإنن ـــا أق ــواك كمـ ـــم ه وأق

ـــورودةٌ  ـــةٌ م ـــحبة شرع ــي المـــ ــي ف ل

شغــفـــت فـــؤادي أمــــةٌ مختـــارةٌ   

ـــهم ـــام وقرنُـ ــر األنـ فإمـامـــــهم خيـ

فلهـــم وقَـــــفْتُ محبــــــتي وتتــــيمي

الـــســـابقـون لــــكل خـيــــر دائمـــاً

ـــ ـــون إذا النـــــ ـــورتْوالقانت جوم تَـغَ

ـــت  ـــاح تناوشـ ــصــابرون إذا الرمـ والـ

والشــاكرون بكــــــــل حــال نــابهم      

ـــادق   ــين ص ــن مع ــائقَ م ـــفوا الحق رشــ

الـزهد منـــــــــــهـم آيــةٌ منشورة   

والنـــصــــــر معـــقود برايــة حربـــهم

   ــه جميع ــاد ـــرى الجه ــى األخ ـــلكوا إل س

ــــــــارة كــل عــيش زائــلعــــرفوا حق

ــاتر   ــيض ب ـــكل أب ـــغاة ب ــصموا الـطـ قـ

ـــم    ــين أموره ــدل المت ـــى الع ـــوا عل وبن

ــم   ــي حكمه ـــوا ف ــسطــــون إذا ولُ المق

ــدنيا حـــــــالوةَ ذكرهــــم ــســأم ال ال ت

صــــــدعوا بنـــورالحق آفــاقَ الــدنى   

ــد   ــاة براف ــن الحي ـــود م ـــدوا الوجـ رفــ

ــعاً هــــ ــال تواض ـــه الجب ــر ل ـــدي تخ ـ

ــوبهم   ــاةَ قل ـــوتى حي ـــن المــ ـــوا ع أخف

ـــاً   ــسمــع قانت ـــقاموس ي ــي ال ــالنون ف ف

ــرهم  ــشى س ـــور القـــــــربِ أف ـــن ن لك

ــوههم  ــزين وجـ ـــوى تَـ ـــاءةُ التقـ ووضـ

شهـــدت علــيهم فــي الــدجى آثارهـــم    

ــت    ــساجد فازده ــوى الم ــى التق ــادوا عل ش

ـــ ــوامق لكنـــه ــموخَ س ـــاقت ش ا فـــ

ـــنِ    ـــغواني العي ــى ال ـــين إل ـــدع الحن ف

ـــرِين    ـــي يبـ ـــذَيب وواحتَ ـــى الع مغنـ

ـــو ـــت بنـواضـــــــر وجفــ نوتـوسل

بعـــــت الـــصبـابةَ نـــــاجزاً بيــــقيني

أعـــصــي الفـــؤاد لــــها وال يـعـــصيني

زكيـــتْ بهــــدي المـــصطفى المـــسنــون

فــي األمــــــة العـــصمـاء خيــر قـــرون

ـــيني ـــتي وحن ولهـــم صـــــــرفتُ عالق

ـــحزون   ــصــيـبةَ المـ ـــجابرون مـ والـ

ــكون  ـــروعة وس ـــالم ب ـــجا الظـــ وسـ

لت مـهــــــج بريـــب منـــون      وتـزلز

والفـــــــائزون بــورد خيـــر مــعين    

نَـص الكتـاب وسـنــــــــة المــأمون      

ــون  ـــر المكن ــي الجـــوهـ ـــا ف ــم م والعل

والـــــــذكر يـــغْذُوهم بكــل هتُــون      

وتــرفعوا عن فتنــــــــــة المفتــون     

ـــنب جــــــــنات ذوات فنــــ ــي ج ونف

وسقــــــــوا سنــــان األزرق المـــسنون

ــين  ـــر مت ـــمِ غيـ ـــان ُأس الـظلـــ إذ ك

ــصح أمــين    ــضـــون الحـــقَّ نُـ والماح

مــن كــــلِّ ممتـدح وكـــــــلِّ َأذُونِ       

  نـــو ـــكل صفُ ـــا ب ـــزوا نواصيه وغـــ

أحيا رمـــيم مـضــــــــــلَّلٍٍٍ ودفـين    

ــ ـــن اإلخـــ ـــن م ــينِرك كر ـــد ـالصِ جِ

وحـــالوةَ ا لنجـــــوى وفَيــــض عيـــون

ــون   ـــرى ذا الن ـــكن ال يـ ـــكي ولـــ يب

ـــين  ـــكل جب ـــة سطــــــعت ب ـــن هال م

صـــانوا الجميـــَل ففـــاح طيـــب مـــصون

ــصــون   ـــد لغ ـــى شاه ــور أجلـــ والنُّ

ـــن  ــيط بطي ـــفٌ ُأن ـــها سعـ وقـوامــــ

ـــــرونورســــوخ أوتــــــــاد ذوات ق
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ـــم   ـــاب ثناؤه ـــرهم وط ـــلّت مآثـــ ج

ــنهم     ــصرة دي ـــا لن ــن الدني ـــزفوا ع عـ

ـــت ــادوا الـــشعــوب بعـــدلهم فتحنَّفـ سـ

هــم علمــوا األمـــم الحيـــاةَ وأيقظــوا    

ـــرهم   ـــاَل وأم ـــزن الجب ـــم يـــ يمانه

ـــراعة   ـــرفع ض ـــم ل ــل يحــــدوه اللي

ا ســكن الـــدجى يتلــون آي الـــذكر مــ  

ـــدته   ـــاد وج ــي الجهـــ ــا داع ــى دع أنَّ

ـــا    ــا نج ــوك فم ـــم المل ـــرت لعزمه خـ

ـــحٍ  ـــر ساب ـــلَّ أشقـ ــيهم كـــ ــوا إل ركب

ـــزهم  ــامن عـ ــن مكـ ـــوهم مـ واستنزلــ

الــبرُّ يرميـــــــــهم بـكــل كتيــبة      

تــاهللا مــا بــاعوا الحـيـــاة رخيـــصةً    

ــان مـــصي    ــوا وكـ ــا وهنـ رهمأوذوا فمـ

ــريقهم     ــر ط ــدنيا بغي ــي ال ــار ف ـــن س م

ـــم   ــسامى قدره ــد ت ــول وق ـــاذا تق مـــ

ـــحقهم   ـــيط ب ـــاء وال يحـــ ـــى الفن يفن

ــورى  ــصـطفيهم للـ ـــليهم مـ ـــلّى عـ صـ

ـــن    ـــخار رصي ــرح للف ـــل ص ــي كــ ف

ــدين  ـــهور ال ـــياهم ظ ـــز دنـ فأعـــــ

ــين  ــرأي فطـ ـــا بـ ـــاً وساســوهـ طوعـ

ـــيين فطَــــــــر القـــلوبِ بغــــاية التب

ــصيـن ـــهم وراء الـ ـــورى وهـمتـــ شـ

ــين  ـــاء قم ــفٍّ بالعط ـــل ك ـــن ك مـــــ

ـــن   ـــم وخني ـــزٍ بينه ـــن ذي أزي مــــ

ـــس وا ـــنبالنفــ ــر ضنـيـ ــوال غيـ ألمـ

ـــن  ــصـم بعــري ــاء وال مستـــــــع ن

لــــم يحفــــــلوا بــــمعاقٍل وحـــصـون

مــــن كـــل قـــصــر بـــالقالع حـــصين

ـــين  ـــل سف ـــم بك ـــر يقـذفه والبــــح

ـــغبون   ـــس بـالمــ ـــد ليـــ إال بعقْــ

ــجين  ـــهادة وس ـــِل ش ـــين أه ــا بــــ م

ــون  ــذاب الهـ ــى العـ ــاه إلـ ــضت خطـ أفـ

ـــما أ ـــينُ   مهــ ــي التأب ــت ف ــدت وقل ج

فلـهـــم عليـنــــــــا رقُّ كــل مــــدين

ــصـون   ـــزهو غـ ــردت ورقٌ بـ ــا غـ مـ

أنور الوریدي–في مدح الصحابة 
    وتــــاريخٌ مهيــــب ــــدمج َلكــــم

كـــــّل حـــــد تجـــــاوز فَـــــصوتكم

ورغــــم بعــــادكم عنــــا زمانــــا   

ــصنا  ــين غُـــ ــأنتم أورقُ الماضـــ فـــ

ــراكم ــستقبٍل زاه نــــ ــي مــــ وفــــ

   قــــويم نهــــج صــــحابةُ احمــــد

دفعــــتم عــــن حيــــاضِ الــــدينِ   

ــا ــوَل اِهللا لمــــ ــيتم رســــ وواســــ

وأرخـــــصتم لـــــه األرواح حبـــــاً  

ــاعتزامٍ  ــرجتم بــ ــصحرا خــ ــن الــ مــ

ــورا    ــانِ نــ ــك األركــ ــم حالــ مألتــ

هــــــر والطيــــــوبتعطــــــره األزاُ

 ــوب ــرت القلــ ــتْ وأزهــ ــه ابتهجــ بــ

   لكــــمْ  بــــدنيانا نــــصيب فــــإن

يطيــــــب وحاضــــــرنا بــــــذكراكم

   نجومــــا نورهــــا أبــــداً قريــــب

   ــب ــدى وطيــ ــاهر ونــ ــدٌل بــ وعــ

  ــب ــشرُ  الرهيـ ــه الـ ــالى إنـ ــرا تتـ مكـ

  ــوب ــدواهي والخطـــ ــه الـــ أحاطتـــ

 ــب ــواء ال يغيــــ ــأعليتم لــــ فــــ

ــ  ــصدكمْ مــ ــدنيا ومقــ ــى الــ صيبإلــ

  الجـــــديب بازدهـــــاركم وأزهـــــر
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   ــاط ــشرٍ واغتبــ ــر بــ ــتم نهــ وكنــ

ــتْ   ــتْ وجلَّــ ــم عظُمــ ــالقٌ لكــ وأخــ

ــسج  ــر الــ ــكم خيــ ــلء نفوســ ايافمــ

ــدينٍ    ــضلكم بـ ــاسِ يفـ ــي النـ ــن فـ فمـ

ــا  ــصارِ طوعــ ــرقَ األمــ ــتم أعــ فتحــ

ــدا   ــدحا وحمــ ــو مــ ــتم منهمــ ونلــ

عــــدلتم مــــع شــــعوبِ األرضِ عــــدال

  ــرد ــالكره فـ ــدى بـ ــقَ الهـ ــا اعتنـ ومـ

 ــه ــوذا إلـــ ــا البـــ ــيةٌ بهـــ وآســـ

ــا    ــي ذراهـ ــد فـ ــلَُ يعبـ ــى العجـ وحتـ

ــتْ    ــرسِ ظلـ ــار الفـ ــران نـ ــي إيـ وفـ

ــن ــوع  وديــ ــه جمــ ــود تتبعــ الهــ

فمــــا اضــــطهد الــــصحابةُ أي ديــــنٍ

ــالي   ــُل المعــ ــدٍ أهــ ــحابةُ احمــ صــ

   احتــــرام لهــــم عــــدوٌل كلهــــم

ــأسٍ    ــمْ ببـ ــاب لهـ ــهد الكتـ ــد شـ وقـ

 ــنهم ــوراةُ عــ ــا روى التــ ــد مــ وأكــ

ــنٍ    ــان ديـ ــدجى رهبـ ــي الـ ــراهم فـ تـ

وفــــي اإلصــــباحِ فرســــانُ المعــــالي

  ــب ــشركم الكئيــ ــيضِ بــ ــسر بفــ يــ

   وطيــــب عطــــر وكــــلُّ فعــــالكم

 ــب ــم رحيــ ــدوركم علــ ــلء صــ ومــ

  ــب ــو مجيــ ــق مثلكمــ ــن للحــ ومــ

 ــشعوب ــم الــ ــدتْ بكــ ــستم فاقتــ وســ

  ــب ــو العجيـــ ــا وذاك هـــ وإعجابـــ

ــستجيبوا  ــدى أن يـــ ــاهم للهـــ دعـــ

ــصليب ُ  ــع الــ ــوم يرتفــ ــى اليــ فحتــ

لـــه األتبـــاع يومــــا لـــم يغيبــــوا   

   فيهــــا القلــــوب شــــأنه تعظّــــم

   وظــــّل يتقــــدُ  اللهيــــب تــــشب

ــالَ   ــن قــ ــراه(إذن مــ ــذوب) إكــ كــ

  ــشعوب ــم الـــ ــتْ بحكهـــ والُ ظلمـــ

  الخـــــصيب عبـــــاقرةٌ وجـــــدبهم

 ــب ــالٌل مهيــــ ــوقير وإجــــ وتــــ

   ــب ــنهم مريــ ــا مــ ــة فمــ ومرحمــ

 ــب ــو نجيــ ــِل ذكرهمــ ــي اإلنجيــ وفــ

ــودا ــب هجــ ــم تطيــ ــصالةُ لهــ والــ

  والحـــــروب المعـــــارك ــابهم تهـــ

أبو الھادي الصیادي -سادة العالمین 
ــق   ــق الخلـ ــة خلـ ــاء علـ ــيد األنبيـ سـ

كنـــز غيـــب قامـــت بـــه نقطـــة العلـــم

ــيف  ــدن الـــصدق سـ ــق معـ مظهـــر الحـ

ــب   ــف القلـ ــا انعطـ ــسالم مـ ــه الـ وعليـ

وعلــــى اآلل والــــصحابة مــــن هــــم

ــ     جســـادة العـــالمين فـــي كـــل فـ

ــف    ــل بلطـ ــرب الجليـ ــى الـ ــا تجلـ مـ

وانجلـــــت ذروة الوجـــــود بأضـــــواء

بــــه الجبــــارأســــرىمــــن قــــد 

ــه   ــت بقلبــــ ــراروطافــــ األســــ

ــار    ــصلت بتــ ــات مــ ــي المهمــ فــ

ــه   ــه ودرعــــ ــسارإليــــ االنكــــ

ــار ــشريعة األطهــــ ــاء الــــ خلفــــ

ــى األبــــرار    ــادة األتقيــــا األلــ قــ

ــت دارت األدوار ــع الوقــــــ ومــــــ

وقامــــــت بربهــــــا اآلثــــــار  
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الحوفيمحمد-جیلخیرای
ــسطت   ــي ب ــى األرض الت ــل عل ــر جي ــا خي ي

يـــا خيـــر جيـــل لكـــم فـــضل وســـابقةٌ

ــت   ــد حمي ــرب ق ــا الح ــربٍ إذا م ــان ح فرس

ــدقكم  ــث صــ ــاً حيــ ــدقتم اهللا حقــ صــ

ــت   ــن وطئ ــر م ــحبتم خي ــل ص ــر جي ــا خي ي

ــشغلة  ــغٌل ومــ ــا شــ ــوب لهــ إن القلــ

ــوا   ــد حملـ ــشرع اهللا قـ ــذين لـ ــم الـ هـ

ــلٌ  ــار مث ــا س ــرِ  م ــر والبح ــي الب ــم ف لك

ــرِ    ــي الحفَ ــاس ف ــاقي الن ــو وب ــالنجم يعل ك

ــسحرِ     ــي ال ــتَ ف ــا جلْ ــٍل إذا م ــان لي رهب

ــرِ     ــن فخَ ــي ذاك م ــبعٍ ويكف ــوق س ــن ف م

ــفَرِ  أقدامـــه األرض فـــي حـــٍل وفـــي سـ

ــرِ  ــالبهم والبقــ ــد ال بــ ــة الخلــ بجنــ

ــسورِ   ــآي اِهللا والــ ــداةُ بــ ــم الهــ هــ

:متفرقات 
ق رضي اهللا عنھ في مدح الصدی

ــاخر  ــتْ تُفَـــ ــم األرضِ قامـــ إذا أمـــ

  ــه ــيس لــ ــر لــ ــا بكــ ــإن أبــ فــ

أحــــب البرايــــا لقلــــبِ النبــــي   

ــتٌ   ــائشُ بنــ ــهر وعــ ــد صــ فأحمــ

   هــدق ــن صـ ــصدقَ مـ ــه الـ ــا بـ عرفْنَـ

ــصرٍ   ــب ونــ ــوَل بحــ ــولَى الرســ تَــ

ــين   ــقَ األمـ ــان الرفيـ ــارِ كـ ــي الغـ ففـ

 ــي ــرم آَل النبــــ ــويكَــــ ويحنُــــ

ــول   ــد الرســ ــةَ بعــ ــولَّى األمانــ تَــ

فَثَــــاب بــــه الرشــــد عــــن غَيــــه

ــوحِ   ــاةَ الفُتُــ ــنهم دعــ ــصنع مــ ِليــ

فـــال الـــروم أبقَـــى لهـــا قيـــصراً    

ــاعر  ــبٍ وشــ ــلِّ خطيــ ــاءتْ بكــ وجــ

نظيــــر يــــشابِهه فــــي المــــآثر   

ــر    ــساء الحرائـ ــي النـ ــه فـ ــذا ابنتُـ كـ

   ــلُّ تلـــك ــن غيـــره كـ المفـــاخرِلمـ

ــشاعر    ــمى المـ ــسجايا وَأسـ ــبِ الـ وطيـ

ــاجر   ــد المهــ ــد بعــ ــان المجاهــ فكــ

ــائر     ــرِ ثـ ــى الكفْـ ــدرٍ علـ ــثُ ببـ وليـ

علــــيهِم بحــــب كبيــــرٍ وَآســــر   

ــافر  ــلِّ كـ ــن كـ ــجت األرض مـ ــد ضـ وقـ

ــسرائر    ــلُّ الـ ــقِّ كـ ــى الحـ ــتْ إلـ وَآبـ

ويغْــــزون بــــالحقِّ ســــود الــــضمائر

ــلَّ ــارس ظَــ ــروال فــ ــا األكاســ فيهــ

في حب أبي بكر رضي اهللا عنھ
ــا   ــا فإننــ ــضلنا عليــ ــن فــ إذا نحــ

ــه    ــا ذكرتـ ــر إذا مـ ــي بكـ ــضل أبـ وفـ

ــل  ــد ذوي الجهـ ــضيل عنـ ــض بالتفـ روافـ

ــضل  ــري للفـ ــد ذكـ ــصب عنـ ــت بنـ رميـ
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ــا  ــل  فـــال زلـــت ذا رفـــض ونـــصب كالهمـ ــي الرمـ ــد فـ ــى أوسـ ــا حتـ بحبيهمـ

في مدح عمر بن الخطاب  رضي اهللا عنھ 
ــم ــفُ األمـــــ ــك تهتـــــ بحبـــــ

  ـــن ــك الديــــ ــز اُهللا فيــــ أعــــ

اإلســـــالم ــك ومـــــن فـــــرحٍ بـــ

ــاروقُ   ــا الفــــ ــك أيهــــ مقامــــ

ــوِل اهللاِ  ــي رســــ ــي عينَــــ وفــــ

ــسبا   ــصة نــــ ــرفْتَ بحفــــ شَــــ

ــطَفَيتَ ــب اصــــــــ وبالحــــــــ

وأنــــــتَ خليفــــــةُ اإليمــــــانِ  

ــدنيا   ــر الـــ ــم تـــ ــك لـــ فَقَبلَـــ

بعهــــــــــد اِهللا والمختــــــــــارِ

فـــــي لهـــــف القـــــدس ـــــبوه

ــرابِ  ــرِ والمحــــ ــهيد الفجــــ شــــ

  فأنــــــتَ الــــــسيفُ والقلــــــم

  ى الــــــصنمبالــــــذلِّ اكْتَــــــو

  ــرم ــى الحــــ ـَّر واحتَفــــ ــ كَبــــ

متَـــــــرحم ــى العليـــــــاء فـــــ

كَـــــــموالح ــم أنـــــــتَ الفهـــــ

الـــــــرحم بروحـــــــي ذلـــــــك

  ــصاً لهــــــم ــاً خالــــ اآلَل حبــــ

 ــيم ــدُل والقـــــ ــك العـــــ فيـــــ

ــراً فَ ــم أميـــــ ــه نعـــــ تحـــــ

ــــــــــمجب والعــــــــــرالع اند

ــسم ــاك يبتـــــ ــى رْؤيـــــ إلـــــ

 ــم ــا العلَـــــ ــى أيهـــــ مرحـــــ

في مدح عثمان بن عفان  رضي اهللا عنھ 
خليفـــةَ الجـــود ذا النـــورينِ عثمانَـــا   

     ومــن لْــتَ المحبــةَ فــي قلــبِ النبــين

ــتْ     ــدقه خجل ــن ص ــذي م ــاء ال ــك الحي ل

ــذلٍ  ــي بــ ــرمٍ ِهللا درك فــ ــي كــ وفــ

 هــصر ــالمِ تنــ ــسك لإلســ ــذلتَ نفــ بــ

ــدتْ    قع ــد ــوانِ ق ــةُ الرض ــه بيع ــن ل ــا م ي

ــةً     ــتْ مبايعـ ــد نابـ ــد قـ ــفُّ أحمـ وكَـ

ــا   ــات تجمعهـ ــي اآليـ ــضيلةُ فـ ــك الفـ لـ

تبـــا لقـــومٍ عليـــك الغـــدر قـــد جمعـــوا

يــذُب عنــك بنــو الزهــراء مــا بخلُــوا     

والكتـــاب علـــىحتـــى مـــضيتَ شـــهيداً 

ــسانا  ــاً وإحــ ــصحابة إنفاقــ ــدر الــ بــ

ــا    ــه كانـ ــن أزواجِـ ــاه مـ ــواك بِنْتَـ سـ

ــا   ــاض إيمانــ ــا فــ ــك اِهللا لمــ مالئــ

ــا  يـــا مـــن تلـــون فيـــه الخيـــر ألوانـ

ــا   ــاً وقربانــ ــلُه حبــ ــاَل ترســ والمــ

والمؤمنـــون جنَـــوا عفـــواً وغفرانـــا   

ــ    ــاه عثمانـ ــدتْ يمنَـ ــه فَغَـ ــن كفِّـ اعـ

ــا   ــرحمن قرآنــ ــا الــ ــا أراد لهــ كمــ

وحاصــــروك بيــــومِ الــــدارِ عــــدوانا

بــــالنفسِ دونــــك أنــــصاراً وأعوانــــا

ــا   ــاء ريحانـ ــي األرجـ ــقُ فـ ــك يعبِـ كفَّيـ

في مدح علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ 
ــسنيا   ــور الــ ــسنَينِ والنــ ــا الحــ شــــدا قلبــــي بحبــــك يــــا عليــــاَأبــ
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َأيــــا قمــــراً يــــشع تقــــى وهــــديا

ــب اِهللا ــن حبيــ ــا مــ ــارِ يــ والمختــ

ــا    ــر البرايـ ــدى خيـ ــن افتـ ــستَ مـ ألـ

ــاوتْ   ــم تهـ ــيفك كـ ــالِل سـ ــتَ ظـ وتحـ

ــا    ــبِ لمــ ــر بالرعــ ــداعتْ خيبــ تَــ

ــصنا  ــصناً فحــ ــصونَها حــ ــدك حــ تَــ

ــرابٍ    ــا تـ ــشريفُ أبـ ــسب الـ ــك النـ لـ

ــرٍ    ــر مهـ ــا خيـ ــي البرايـ ــرك فـ ومهـ

ــرأيٍ    ــْل بــ ــم تبخــ ــشيخينِ لــ وللــ

ــن إكرا ــدو ومــ ــاروقُ يغــ ــك الفــ مــ

ــا    ــتَ دومـ ــم دافعـ ــان كـ ــن عثمـ وعـ

   ــتُم ــه ارتقيـ ــيم بـ ــب العظـ ــو الحـ هـ

    يـــنالفجـــرِ د يـــا شـــهيد ـــكفحب

ــميا    ــاد الهاشــ ــد الجهــ ــا أســ ويــ

ــبيا  ــبالً صــ ــدا شــ ــى درس الفــ وعــ

ــا   ــَل الوفيــ ــرة البطــ ــوم الهجــ ويــ

ــا  رءوس ُأ ــراً وغيـــ ــرِبتْ كُفْـــ شْـــ

ــه  ــشجاعة والحميــ ــى الــ ــك فتــ رأتْــ

وتــــــسقيهِا بكاســــــات المنيــــــه

فــــال نــــسب ســــواك محمــــديا   

ــويا    ــوا سـ ــرام َأتَـ ــصحب الكـ ــه الـ لـ

ــه  ــين الرعيــ ــا بــ ــضي عنهمــ وتقــ

آلِل البيــــــت صــــــهراً فاطميــــــا

وقمـــــتَ بحقِّـــــه ســـــنداً قويـــــا

ــت ال  ــا فأدركــــ ــابأمتنــــ ثريــــ

ــا    ــادى النبيـ ــد عـ ــاداك قـ ــن عـ ومـ

في مدح أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا 
هــــي الحبيبــــةُ والمختــــار صــــاحبها

ــا  ــُل يحملُهـ ــى جبريـ ــرِ أتـ ــى الحريـ علـ

ــمِ ال تُحـــصى شـــواطُئه  ــن العلـ بحـــر مـ

ــدركُها     ــضِل ي ــي الف ــشة ف ــُل عائ ــن مثْ م

 ــرةٌ اُهللا بر ــر مطهــــ ــابِكْــــ أهــــ

والــــوحي ينــــزُل باآليــــات يقرؤهــــا

ــا  ــدنيا وزينتُهـ ــرفُ الـ ــا زخـ ــا غَرهـ مـ

ــا  ــالمِ باركهـــ ــاسِ واإلســـ واُهللا للنـــ

ــا   ــي محبتهـ ــرين فـ ــوِل قـ ــب الرسـ حـ

ومـــاتَ فـــي حجرِهـــا والقبـــر حجرتُهـــا

طُـــوبى لهـــا زوجـــة الـــدارينِ مـــسكَنُها

ــا  ــراً وتنزيهـ ــال طُهـ ــسماء عـ ــي الـ وفـ

ــديها  ــرحمنِ يهـ ــن الـ ــوِل مـ ــى الرسـ إلـ

والفقــه إن فــاض يجــري فــي ســواقيها    

ــا   ــي مراقيهـ ــى فـ ــساء وتَرقَـ ــن النـ مـ

ــا     ــن يعاديه ــادى م ــبعٍ وع ــوق س ــن ف م

ــا  ــارِ يْؤوِيهـ ــع المختـ ــراشٍ مـ ــى فـ علـ

واختــــارت اَهللا والمبعــــوثَ هاديهــــا  

ــا   ــسرِ يكفيهـ ــضُل اليـ ــيممِ فـ ــي التـ وفـ

ــا ونـــصفُ ــدينِ ترويهـ ــي الـ ــارِه فـ أخبـ

ــا    ــدنيا مَآقيهـ ــي الـ ــد فـ ــر العهـ وآخـ

ــا    ــه فيهـ ــن أزواجِـ ــد مـ ــة الخلـ بجنـ

في مدح فاطمة الزھراء رضي اهللا عنھا 
  ــراء ــي الزهـ ــاض فـ ــوة فـ ــور النبـ نـ

ــى   ــارم والتقـ ــع المكـ ــا جمـ ــن مثْلُهـ مـ

ــدى    ــعِ الهـ ــد نبـ ــي محمـ ــت النبـ بنـ

   ــياء ــلَّ ضـ ــاقَ كـ ــدور وفـ ــا البـ فَعلَـ

  ــاء ــعٍ وحيــ ــة وتواضــ ــي طاعــ فــ

   لهــــا مــــن األبنــــاء ريحانَتَــــاه
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ــضائ  ــةٌ ذاتُ الفـــ ــافخديجـــ ِل أمهـــ

      رقيــة فــي صــفاء فــي صــبرِ زينــب

ــفاتُها  ــانِ صــ ــِل الجنــ ــسيدي أهــ وِلــ

فـــي حـــب أصـــحابِ الرســـوِل تَرعرعـــا

ــه  ــبه نبيــ ــصديقُ شــ ــإذا رأى الــ فــ

ــد    ــبهاً قـ ــده شَـ ــسين بجـ ــذا الحـ وكـ

ــا   ــاء يراهمـ ــي العطـ ــدرٍ فـ ــِل بـ وكأهـ

ــرةً    ــا غيـ ــدارِ قامـ ــوم الـ ــد يـ كاُألسـ

بفــــضلهم المــــسلمين نَــــتْ دمــــاءقح

ــةٌ    ــا أمــ ــتَهم لتحيــ ــوا خالفَــ تركــ

ثَـــــٌل لكـــــلِّ نـــــساءاتُهـــــا مَأخَو

   نقــــاء كلثــــومٍ بحــــور فــــي أم

   ــاء ــسنِ بهـ ــورٍ وحـ ــن نـ ــرانِ مـ قمـ

  ــاء ــة فيحــ ــورود بروضــ ــَل الــ مثْــ

  ــاء ــمه بوفــ ــدموع وضــ ــلَّ الــ هــ

 ــاء ــي العليـ ــان فـ ــضياء فكـ ــبس الـ اقتـ

   ورضــــاء بكــــلِّ محبــــة عمــــر

  ــداء ــى األعـ ــانٍ علـ ــصرِ عثمـ ــي نـ فـ

مــــدى األيــــامِ كــــلُّ ثنــــاء ــــمفلَه

 مـــا غَرِقَـــتْ ببحـــرِ دمـــاء بعـــد مـــن

:الشاعرقال
ــرش خالق   ــه العـ ــك إلـ ــلى عليـ ــاصـ نـ

ــرا   ــه عم ــق ب ــم الح ــر ث ــا بك ــصص أب واخ

ــم   ــاع أجمعهــ ــصحب واألتبــ واآلل والــ

ــة ــى اإلســــالم قاطبــ والــــسابقين إلــ

فــي الليــل والــصبح واألبكــار واألصــل     

ــي  ــم علـ ــورين ثـ ــان ذا النـ ــذلك عثمـ كـ

أولـــي النهـــى والفخـــار الـــسادة النجـــل

ــى  ــل ولــ ــسان وكــ ــابعين بإحــ والتــ

:قال الشاعر 
ــسلم وأق  ــا مـ ــورى أنـ ــلء الـ ــا مـ ولهـ

ــرى   ــر ال تـ ــل عمـ ــا مثـ ــلمان فيهـ سـ

ــزة   ــشمخ عــ ــان يــ ــالل باإليمــ وبــ

ــه   ــا أنفاسـ ــي القنـ ــد فـ ــب أخمـ وخبيـ

ــدا    ــال للعـ ــل مـ ــهيب بكـ ــى صـ ورمـ

ــا  ــوب رجالهــ ــي قلــ ــدة فــ إن العقيــ

وعقيــــدتي نــــور الحيــــاة وســــؤددي

ــدي  ــوق بمحتـ ــنس يفـ ــى جـ ــساً علـ جنـ

ــد   ــد الملحــ ــان العنيــ ــدق تيجــ ويــ

ــوت ا  ــن صـ ــد لكـ ــيس بمخْمـ ــق لـ لحـ

ــصد     ــم يقـ ــدة لـ ــح عقيـ ــر ربـ ولغيـ

ــد   ــف مهنــ ــوى وألــ ــن ذرة أقــ مــ

:قال الشاعر 
لنـــا أســـوةٌ فـــي رجـــاٍل مـــضوا    

فهــــذا بــــالٌل مــــضى للجنــــان   

ــين   ــو المتقـــ ــهيب أخـــ وذاك صـــ

ــيم  ــيش النعــ ــرك عــ ــصعب يتــ ومــ

ــاً   ــاً عظيمــ ــصر دينــ ــيش لينــ يعــ

ــامخين   ــه شـ ــانوا بـ ــدرب كـ ــى الـ علـ

ولــــم ينحــــرف خــــشية المــــشركين

يبيـــــع الحيـــــاة ليـــــربح ديـــــن

ــأبى يظــــل مــــع المتــــرفين    ويــ

ــدين  ــع الخالــ ــهيداً مــ ــضي شــ ويمــ
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ــصادقين   ــن الــ ــوف مــ ــات ألــ مئــ

ــيم    ــق مقــ ــضى وفريــ ــق قــ فريــ

ــائرون   ــرهم ســ ــى إثــ ــن علــ ونحــ

قــضوا فــي ثبــات مــضوا فــي يقــين     

ومـــا بــــدلوا بـــل بقــــوا ثــــابتين  

بعــــون اإللـــــه لنـــــصرة ديـــــن 

:قال الشاعر 
ــت    وق ــد تح ــي أح ــالك ف ــا األم ــت معن اتل

ســـعد وســـلمان والقعقـــاع قـــد عبـــروا

ــسلوا     ــد غ ــزن ق ــاء الم ــي بم ــالك رب أم

وكلـــم اهللا مـــن أوس شـــهيدهم مـــن   

ــشفوا  ــا انكـ ــادوا ومـ ــا حـ ــة مـ العجاجـ

ــقوا   ــسالها رشـ ــن سلـ ــد مـ ــاك نعبـ إيـ

جثمــــان حنظلــــة والــــروح تختطــــف

ــسجف   ــه الـ ــت لـ ــة زيحـ ــر ترجمـ غيـ

:قال الشاعر 
ــوله   ــال رسـ ــال اهللا قـ ــول قـ ــدر حـ فـ

ومــــا العلــــم آراء الرجــــال وظــــنهم

ــسكا    ــرن ممـ ــر القـ ــا خيـ ــن تابعـ وكـ

ــد  ــي محمــ ــحب النبــ ــضلهم صــ وأفــ

ــاللة   ــي ضـ ــورى فـ ــان الـ ــوالهم كـ ولـ

فــــآمن كإيمــــان الــــصحابة وارضــــه

ــم   ــو العلـ ــذا هـ ــضا فهـ ــحابه أيـ وأصـ

ألــم تــدر أن الظــن مــن بعــضه اإلثــم     

هــذا هــو الحــزم  بآثــارهم فــي الــدين   

ــم   ــدين والعلـ ــظ الـ ــم يحفـ ــوالهم لـ فلـ

ــدى نجـــم     ــال مـــنهم للهـ ــن كـ ولكـ

ــنم   ــسالمة والغـ ــه الـ ــم فيـ ــا جهـ فمنهـ

:قال الشاعر 
رويـــدك ال تَهـــج الـــصحابةَ واحـــذَرِ   

   وشقــــوة ســـبَل غـــي ــــروال تتخي

أولئــــك أهــــُل اهللا فَــــاخْشَ فنــــاءهم

 ــه ـــفَّاظُ دينــ ــزب اهللا حــ ــك حــ أولئــ

ـــةً    ــدقًا وطاعـ ــدين اهللا صـ ــصدوا لـ تَـ

ــوبهم    ــر قلـ ــشق بحـ ــر وادي العـ وطهـ

وجــــاءوا نبــــي اهللا صــــدقا فنــــوروا

ــةً    ــاروا إطاعـ ـــواق طـ ــة األشـ بأجنحـ

ــصرِ   ــزورٍ وتَبــ ــلَّ مــ ــفُ كــ وال تَقْــ

ــرِ  و ــاروا كَنيــ ــا أنــ ــنَن قومــ التلعــ

وال تقــــدحن فــــي عرضــــهم بتهــــورِ

ــذ ــؤثِّرِ وإيــ ــولًى مــ ــذاء مــ اؤهم إيــ

ــدمرِ   ــرِق أومــ ــذابٍ محــ ــّل عــ لكــ

ــرِ  ــد التطهـ ـــثاء بعـ ــد والغُـ ــا الزبـ فمـ

ــدرِ  ــالمٍِِِِِِِ مكـ ــن ظـ ــر مـ ــقَ أثـ ــم يبـ ولـ

وصــــاروا جــــوارح للنبــــي المــــوقَّرِ

:الشاعرقال
بلــــغ األشــــواق والحــــب الــــصحابة

هــم حمــاة الــدين أبطــال الــردى بــل     

ــه  ــاب النجابــ ــوم وأربــ ــادة القــ ســ

ــه     ــاد غابـ ــل آسـ ــذل بـ ــوث البـ غيـ
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ــن   ــن ومــ ــبهم ديــ يبغــــضهمحــ

ــت   ــهم إن كنـــ ــن أعراضـــ ذب عـــ

وأطلــــب اآلثــــار مــــنهم إنهــــم   

ربنـــا فـــي نـــار اآلخـــرة أذابـــه    

ــه   ــل ذبابـ ــدي كـ ــربهم ال تعتـ ــن ضـ مـ

ــابه  ــواهم إصــ ــدين فتــ ــاء الــ علمــ

:الشاعرقال
ــورى   ــلء الـ ــا مـ ــسلم وأقولهـ ــا مـ أنـ

ــا   ــلمان فيهـ ــرى سـ ــر ال تـ ــل عمـ مثـ

ــزة   ــشمخ عــ ــان يــ ــالل باإليمــ وبــ

ــه   ــا أنفاسـ ــي القنـ ــد فـ ــب أخمـ وخبيـ

ــدا    ــال للعـ ــل مـ ــهيب بكـ ــى صـ ورمـ

ــا  ــوب رجالهــ ــي قلــ ــدة فــ إن العقيــ

وعقيــــدتي نــــور الحيــــاة وســــؤددي

ــدي  ــوق بمحتـ ــنس يفـ ــى جـ ــساً علـ جنـ

ــد   ــد الملحــ ــان العنيــ ــدق تيجــ ويــ

  ــد ــيس بمخْمـ ــق لـ ــوت الحـ ــن صـ لكـ

ــح ع  ــر ربـ ــصد  ولغيـ ــم يقـ ــدة لـ قيـ

ــد   ــف مهنــ ــوى وألــ ــن ذرة أقــ مــ

:الشاعرقال
   ســـوتإذا جلـــسوا فـــي الد شُـــموس

ــسماء  ــر الــ ــن قطــ ــوثٌ إذا ضــ غُيــ

ــامِ فكلُّهـــــــم ســـــــادةٌ لألنـــــ

وكلّهـــــم صــــــحبوا المــــــصطفى 

ــسطلُ  ــم القــــ ــدور إذا أظلــــ بــــ

ــُل ــفَ الجحفــــ ــوثٌ إذا زحــــ ليــــ

ولكـــــن أبـــــو بكـــــرٍ األفـــــضل

اَألوُلولكــــــن أبــــــو بكــــــرٍ  

:الشاعرقال
ــيعته    ــص وشـ ــا حفـ ــب أبـ ــي ُأحـ إنـ

ــاً    ــدوة علمـ ــا قـ ــيت عليـ ــد رضـ وقـ

كــــل الــــصحابة ســــاداتى ومعتقــــدي

ــار    ــاحب الغـ ــاً صـ ــب عتيقـ ــا أحـ كمـ

ــدار     ــي ال ــشيخ ف ــل ال ــيت بقت ــا رض وم

فهـــل علـــي بهـــذا القـــول مـــن عـــار

:الشاعرقال
ــوا     ــابوا وإن دع ــالوا أص ــوم إن ق ــم الق ه

ــموال يـــــست ــاعلون كفعلهـــ طيع الفـــ

ــوا   ــابوا وأجزلـ ــوا أطـ ــابوا وإن أعطـ أجـ

ــوا   ــازالت وأجملـ ــي النـ ــاولوا فـ وإن حـ
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الفھرس
الصفحة الموضوع

٢مقدمة
٥بن أبي طالبعلي–صلى اإلله عليهم 

إنالذوائبفهرٍمن٥حسان بن ثابت–وإخوتهم
٦حسان بن ثابت–اذكر أخالك أبا بكر 

٦حسان بن ثابت –في رثاء حمزة بن عبد المطلب 
٦حسان بن ثابت–في رثاء عثمان بن عفان 

٧كعب بن زهير –من قصيدة بانت سعاد 
٧خالد بن الوليد –وإنا لقوم 
٧الشافعي –أئمة قوم 

٨ألبي بكر بن أبي داود -قصيدة  تمسك بحبل اهللا
٨للبوصيري–من قصيدة الصالة على خير البرية 

٩للبوصيري-من قصيدة البردة 
١٠القحطانياألندلسيمحمدألبي-القحطانينونيةمن 
١٢تيميةابناإلسالمشيخالميةمن 

١٢قيم ابن ال–يا باغي اإلحسان 
١٣القاضي محي الدين الشهرزوري -في مدح الصحابة 
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١٣الهمذانيالزمانلبديع-الصحابةعنالذبفي
١٥أحمد شوقي –من قصيدة نهج البردة 

١٦حافظ إبراهيم –القصيدة العمرية 
٢٢خير الدين وانلي-الصحابةُ: قالوا

٢٣وانليالدينخير-بكرأبوالصديق
٢٤وانليالدينخير-عفانبنثمانع

٢٥القرنياهللاعبدبنعائض-الصحابةعندفاعمن قصيدة 
٢٧األندلسيلواعظامحمدبنموسىعمرانأبي–ابنة الصديق 

٢٨عبد الخالق الزهراني–عرض الشريفة 
٢٩محمد إقبال االهوري-ومضة من نور المصطفى

٣٠الهاشميمحمد جمال –فاطمة الزهراء 
٣٠عباس الجنابي-السابقون من األصحاب 

٣١عباس الجنابي–الثاني اثنين 
٣٢حمود الشعيبي–الرافضةلجنينالجاهضة

٣٣سفر الحوالي –إن كان دينك في الصبابة ديني 
٣٥أنور الوريدي–في مدح الصحابة 

٣٦أبو الهادي الصيادي -سادة العالمين 
٣٦الحوفيمحمد-جيلخيريا

٣٧متفرقات

٤٣الفھرس
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